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                                               املقـررات الـيت اعتمدهتا جلنة حقوق الطفل        -   ً أوالً
                        يف دورهتا السابعة والثالثني

 األطفـال احملرومون مـن الرعاية األبوية

      لطفل،             إن جلنة حقوق ا 

                          ِّ                                                   أن اتفاقية حقوق الطفل تسلِّم حبق الطفل يف أن يرعاه أبواه ويف أن حيظى باحلماية ما                  إذ تضع يف اعتبارها 
                                    عليه أو أي شخص آخر يتوىل رعاية الطفل   )                  األوصياء القانونيني (                 أو الوصي القانوين   )       والديه (                      دام يف رعاية والده     

ّ       ً                                      وتـنّص حتديداً على أن من واجب الدول األطراف ت                                                            ً     وفري الرعاية البديلة املالئمة عندما ال يتمكن الطفل مؤقتاً أو    
ُ      بصورة دائمة من البقاء يف حميطه اُألسري،                                

                        َّ                                                      عالج مالحظاهتا اخلتامية املقدَّمة إىل الدول األطراف يف أعقاب نظرها الدوري يف                      بـتواتر        ّ       وإذ تسـلّم     
ّ                                              تقاريـرها للمصاعب اجلّدية املتعلقة بتوفري الرعاية لألطفال يف                                                             مرافق احلضانة غري الرمسية أو الرمسية مبا يف ذلك                            

                                  ّ                                                                                       الـرعاية اليت يوفرها األقرباء أو التبّني أو الرعاية اليت توفر يف أماكن إقامة األطفال والتوصية يف أغلب األحيان                   
                                                       بتعزيز تدابري الرعاية البديلة ورصد هذه التدابري بانتظام،

ّ                                                   اليوم الذي كّرسته للمناقشة العامة بشأن العنف الصادر عن                       ُ ِّ                    التوصية اليت قُدِّمت يف أعقاب                  وإذ تستذكر               
                                                                  والقائلة بوجوب قيام الدول األطراف بتطوير استخدام التدابري البديلة     ٢٠٠٠            َّ                   الدولة واملوجَّه ضد األطفال يف عام 

            ء فحسب بل                                                ِّ                                                       بغية تاليف إيداع األطفال ألجل طويل يف مؤسسات ال توفِّر نوع البيئة اليت حيتاجها األطفال ال للبقا                
                                                       ُ ُ                                                       وكذلك للنماء، مبا يف ذلك النماء النفسي والذهين والروحي واخلُلُقي واالجتماعي على النحو الذي يتمشى مع                 

               من االتفاقية، ٦           من املادة  ٢                                                     ً         الكرامة البشرية ويعد الطفل حلياته كفرد يف جمتمع حر، وفقاً للفقرة 

ّ                                 عّما أبدته من قلق يف يوم املناقشة ا               وإذ تكرر اإلعراب  ّ                                    لعامة املكّرسة لألطفال املعوقني واليت أجرهتا يف عام             
                                          بشأن التنظيم املؤسسي حلياة األطفال املعاقني،    ١٩٩٧

      إال أن    )١ (                                                                                   بأنـه على الرغم من وجود اتفاقية حقوق الطفل وبعض الصكوك الدولية األخرى                    ِّ     وإذ تسـلِّم   
                                   ً       ً   ص الرعاية البديلة املالئمة يظل جزئياً وحمدوداً،                                                             التوجيه الدقيق املتاح للدول العاملة على الوفاء بواجباهتا فيما خي

                             ُ  ِّ                                                  العدد الكبري من األطفال الذين ُيتِّموا أو انفصلوا على حنو آخر عن أبويهم جلملة                             وإذ تالحـظ مع القلق     
ُ         واهنيار اُألسر وأن   )      اإليدز (                                                                       عريضة من األسباب تشمل النـزاعات والعنف والفقر ومتالزمة نقص املناعة املكتسب          

                  عدد مرشح للزيادة،      هذا ال

                                                      

                               قانونية املتصلة حبماية األطفال                                                                          تشـمل الصـكوك ذات الصـلة اإلعالن املتعلق باملبادئ االجتماعية وال             ) ١ (
                                    واتفاقية الهاي املتعلقة بالوالية         ١٩٨٦                                      ّ                                              ورعايتهم مع االهتمام اخلاص باحلضانة والتبّني على الصعيدين الوطين والدويل لعام            

  .            حبماية األطفال                                                                                                     القضائية والقانون الواجب التطبيق واالعتراف باملسؤولية األبوية وإنفاذها والتعاون يف جماهلا والتدابري املتعلقة 
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                                                                                       بـاجلهود اليت تبذهلا اهليئات اإلقليمية واملشتركة بني الوكاالت من أجل حتديد مبادئ                    ترحـب  - ١ 
                                                                                                     ومعايري رعاية لألطفال احملرومني من الرعاية األبوية، وبالذات توصية جلنة الوزراء التابعة جمللس أوروبا املوجهة إىل 

                                                                  سسات اليت يقيمون فيها واملبادئ التوجيهية املشتركة بني الوكاالت                                                   الـدول األعضاء بشأن حقوق الطفل يف املؤ       
ُ                               بشأن األطفال الذين ال ُمرافق هلم أو املفصولني عن أبويهم؛                      

        ً        ً                                                          أن عدداً متزايداً من الدول األطراف تقوم باستعراض سياساهتا املتعلقة                                   تالحظ مع التقدير الكبري    - ٢ 
ّ                          رامج شىت للرعاية البديلة بغية توفري احلماية احملّسنة حلقوق األطفال                                                     بالرعاية املؤسسية لألطفال وأخذت تدابري وب                                                 

                                                                                  احملرومني من الرعاية األبوية وهي تشجع الدول األطراف األخرى على االضطالع باستعراضات مماثلة؛

  :                        جلنة حقوق اإلنسان مبا يلي    توصي - ٣ 

                                             عامل يقوم بإعداد مشروع مبادئ توجيهية                        يف إنشاء فريق       ٢٠٠٥                                          أن تنظر يف دورهتا احلادية والستني لعام          ) أ ( 
  ؛    ٢٠٠٨                                                               ُ                                    خاصة باحلماية والرعاية البديلة لألطفال احملرومني من الرعاية األبوية لُتعتمد هذه املبادئ التوجيهية حبلول عام 

  )          اليونيسيف (                                                                     تطلب من مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ومن منظمة األمم املتحدة للطفولة   ) ب ( 
                                                                                            العاملية وسائر اهليئات احلكومية الدولية املعنية واملنظمات غري احلكومية الدولية أن تقوم، بالتشاور             ومنظمة الصحة

                                                                               مع جلنة حقوق الطفل، بتوفري املعلومات والدعم للفريق العامل يف سعيه لتحقيق هذا اهلدف؛

َ                                                    تطلـب تقـدمي تقرير بشأن التقدم احملَرز يف هذا الصدد كي تنظر فيه اللجنة                  ) ج (                    يف دورهتا الثانية                                 
  .    ٢٠٠٦            والستني لعام 

  املسائل التنظيمية واملسائل األخرى-     ً ثانيا  

  الدول األطراف يف االتفاقية-ألف 

                   ، وهو تاريخ اختتام     ٢٠٠٤      نوفمرب  /             تشرين الثاين ١                                                   بلغ عدد الدول األطراف يف اتفاقية حقوق الطفل، يف        - ١
    ٢٥ /  ٤٤                                                        وكانت اجلمعية العامة قد اعتمدت االتفاقية يف القرار           .     دولة     ١٩٢                                               الدورة السابعة والثالثني للجنة حقوق الطفل،       

         كانون    ٢٦    ُ                                                                       ، وفُتح باب التوقيع والتصديق عليها أو االنضمام إليها يف نيويورك يف                 ١٩٨٩       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٠       املؤرخ  
           وتتاح على    .        منها   ٤٩      ملادة       ً            وفقاً ألحكام ا       ١٩٩٠       سبتمرب   /        أيلول  ٢                                 ودخلت االتفاقية حيز النفاذ يف        .     ١٩٩٠       يناير   /       الـثاين 
  .                                                                    قائمة مستكملة بالـدول اليت وقعت أو صدقت على االتفاقية أو انضمت إليهاorg.ohchr.www      املوقع 

                                                                                                               ويف التاريخ نفسه، بلغ عدد الدول األطراف اليت صدقت على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق                 - ٢
                ودخل الربوتوكول    .        دولة    ١١٦                                   دولة، والدول اليت وقعت عليه         ٨٢                      ة، أو انضمت إليه،                                       باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلح    

                    ً                                              ويف التاريخ نفسه أيضاً، بلغ عدد الدول األطراف اليت صدقت على             .     ٢٠٠٢       فرباير   /       شباط   ١٢                              االختـياري حـيز النفاذ يف       
                                             البغاء ويف املواد اخلليعة، أو انضمت إليه،                                                                                       الـربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال واستغالهلم يف            

  .     ٢٠٠٢       يناير   /               كانون الثاين    ١٨                                      ودخل هذا الربوتوكول حيز النفاذ يف         .       دول    ١٠٩                                       دولـة، والـدول اليت وقعت عليه           ٨٣
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َ         وفُِتَح باب       ٢٠٠٠      مايو   /       أيار   ٢٥          املؤرخ      ٢٦٣ /  ٥٤                                                                       وكانـت اجلمعية العامة قد اعتمدت الربوتوكولني االختياريني يف القرار             ُِ   
  org.ohchr.www                   وتتاح على املوقع      .     ٢٠٠٠       يونيه   /         حزيران  ٥                                                               توقـيع والتصديق عليهما أو االنضمام إليهما يف نيويورك يف             ال

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

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

  افتتاح الدورة ومدهتا-باء 

    ١٣                    نيف يف الفترة من    جب                          يف مكتب األمم املتحدة                      السابعة والثالثني                                          عقـدت جلـنة حقـوق الطفـل دورهتـا            - ٤
                           يرد يف احملاضر املوجزة ذات      و  . (999-972)         جلسة     ٢٨               وعقدت اللجنة     .     ٢٠٠٤        أكتوبر   /              تشرين األول   ١           سبتمرب إىل    /     أيلول

            ة يف دورهتا   ـ                 د ملداوالت اللجن    سر  ) 999    ؛ و 994-987 و   ؛982-981 و   ؛  978-977    و  ؛CRC/C/SR.972-974 (               الصـلة انظر    
  .               السادسة والثالثني

  العضوية واحلضور�جيم 

    تبني                 بأمساء األعضاء،                       ذا التقرير قائمة     هل      األول                وترد يف املرفق      .                      مجيع أعضاء اللجنة                   السابعة والثالثني                حضـر الدورة     - ٥
    ٢٠          تغيب من    (                                                                                  ومل يتمكن من حضور الدورة بأكملها كل من السيد إبراهيم عبد العزيز الشدي                .                        مـدة شـغلهم ملناصبهم    

      سبتمرب  /        أيلول   ٢٧    و   ١٧    و   ١٦             تغيبت أيام    (                        ، والسيدة مشرية خطاب      )    ٢٠٠٤        أكتوبر   /              تشرين األول   ١             سـبتمرب إىل     /       أيلـول 
      تغيبت  (                          ، والسيدة دجويس أليوش      )    ٢٠٠٤       سبتمرب   /        أيلول   ١٧       إىل     ١٤               الفترة من           تغيب يف  (                         ، والسـيد حامت قطران       )    ٢٠٠٤

         تشرين   ٨           سبتمرب إىل    /        أيلول   ٢٤                      تغيبت يف الفترة من      (                               ، والسيدة ماريليا ساردينربغ      )    ٢٠٠٤       سبتمرب   /        أيلول   ٢٤    و   ١٣        يومـي   
  .                               ومل تتمكن من حضور الدورة بأكملها  )     ٢٠٠٤       أكتوبر  /    األول

  ،  )       جامايكا (                               تعيني السيدة ألسن أندرسن          ٢٠٠٤       سبتمرب   /        أيلول   ١٤               ، املعقودة يف       ٩٧٣                            وأقـرت اللجنة يف جلستها       - ٦
                                            ّ                         وقد رشحت حكومة جامايكا السيدة أندرسن لتحل حملّ السيدة مارجوري            .                من االتفاقية    ٤٣              من املادة     ٧                  وفقـا للفقـرة     

  .    ٢٠٠٤      يوليه  /     متوز ٥                      تايلور، اليت استقالت يف 

                                              مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان،       :             يف الدورة   ة  ثل    مم  ة      التالي              األمم املتحدة      ت               وكانـت هيـئا    - ٧
  .            لشؤون الالجئني        السامية                       ومفوضية األمم املتحدة  ، )         اليونيسيف (                          منظمة األمم املتحدة للطفولة  و

                     ومنظمة األمم املتحدة      ،                     منظمة العمل الدولية    :              ً   يف الدورة أيضاً                                     الوكـاالت املتخصصة التالية ممثلة               وكانـت    - ٨
  .                    ومنظمة الصحة العاملية  ،  )        اليونسكو (               العلم والثقافة          للتربية و



CRC/C/143 
Page 7 

  :                ً                                 وحضر الدورة أيضاً ممثلو املنظمات غري احلكومية التالية - ٩

                            منظمات ذات مركز استشاري عام

  .                   منظمة زونتا الدولية و   ؛           لعامل الرابع                               لتقدمي املساعدة التقنية املباشرة ل                 واحلركة الدولية  ؛                 اجمللس الدويل للمرأة 

                   مركز استشاري خاص          منظمات ذات

                                                وائتالف مكافحة االجتار باملرأة، واحلركة الدولية                                       واملنظمة العربية حلقوق اإلنسان،        ،                       منظمة العفو الدولية   
            االحتاد الدويل                       وجلنة احلقوقيني الدولية،   ،  )        الكويكرز (                            جلنة األصدقاء العاملية للتشاور                   للدفاع عن األطفال، 

                                                         ويل لألخصائيني االجتماعيني، واالحتاد الدويل للمشتغالت باملهن                  واالحتاد الد                             لـنقابات العمـال احلرة،      
                                                                                                     القانونـية، واالحتـاد الـدويل ألرض اإلنسان، واخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان، واالحتاد العاملي لنساء               

  .                                واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب  ة،        واملوحد ة               الكنائس امليثودي

            منظمات أخرى

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

  جدول األعمال- دال

                           ي على أساس جدول األعمال     ـ          ال التال ـ          دول األعم ـ     ة ج ـ         اللجن                 كذلـك، أقرت      ٩٧٢            يف اجللسـة     و -  ١٠
   ):CRC/C/141 (      املؤقت 

                  إقرار جدول األعمال - ١ 

                 املسائل التنظيمية - ٢ 

               ن الدول األطراف               تقدمي التقارير م - ٣ 

                            النظر يف تقارير الدول األطراف - ٤ 

              اهليئات املختصة        غريها من                   والوكاالت املتخصصة و      األخرى                              التعاون مع هيئات األمم املتحدة  - ٥ 

                 ساليب عمل اللجنة أ - ٦ 

             تعليقات عامة - ٧ 

                    يوم  املناقشة العامة - ٨ 

                 االجتماعات املقبلة - ٩ 

  .          مسائل أخرى -  ١٠ 
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 عامل السابق للدورة الفريق ال-هاء 

    ١١       إىل    ٧      ً                                                                                                 وفقـاً ملقرر اختذته اللجنة يف دورهتا األوىل، اجتمع فريق عامل سابق للدورة يف جنيف يف الفترة من                  -  ١١
                                  السيد إبراهيم الشدي والسيدة                                                         وشارك يف هذا الفريق العامل مجيع األعضاء باستثناء         .     ٢٠٠٤         يونـيه    /        حزيـران 

            فوضية األمم   مل                         شارك يف االجتماع ممثلون         ما      ك  .                     سيدة مارجوري تايلور                                         سازوري شوتيكول والسيدة يانغي يل وال     
       مفوضية  و               ، واليونسكو،                             منظمة األمم املتحدة للطفولة       ، و                       ومنظمة العمل الدولية                          السامية حلقوق اإلنسان،            املتحدة  

   غري         املنظمات     عة       ممثل جملمو                 ً  وحضر االجتماع أيضاً   .                       ، ومنظمة الصحة العاملية            لشؤون الالجئني                    األمم املتحدة السامية 
  .                                                                           املعنية باتفاقية حقوق الطفل، فضال عن ممثلني ملنظمات غري حكومية خمتلفة وطنية ودولية      كومية   احل

                     من االتفاقية، من      ٤٥    و   ٤٤                                                                                    والغـرض من الفريق العامل السابق للدورة هو تيسري عمل اللجنة مبقتضى املادتني               -  ١٢
                      مناقشتها مع ممثلي            قد تلزم                       ملسائل الرئيسية اليت     ا   ً اً       مسبق  ه         اف وحتديد                ً                                     خـالل قـيامه أساساً باستعراض تقارير الدول األطر        

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

        ث فيها                             وعقد الفريق مثاين جلسات حب      .     ّ                                                            وتولّى السيد جاكوب دوك رئاسة الفريق العامل السابق للدورة         -  ١٣
                         أنغوال وأنتيغوا وبربودا    (                                                                                               قوائـم املسائل اليت عرضها عليه أعضاء اللجنة فيما يتعلق بالتقارير األولية لستة بلدان               

                                                        والتقريرين الدوريني الثانيني لبلدين مها مجهورية إيران         )                                                          والـربازيل وبوتسـوانا وجزر البهاما وغينيا االستوائية       
                                                                          ئم املسائل هذه إىل البعثات الدائمة للدول املعنية مشفوعة مبذكرة تطلب              قوا        وأحيلت     ).                      اإلسـالمية وقريغيزستان  

  .       إن أمكن      ٢٠٠٤      أغسطس  /    آب ٥                                        على املسائل املثارة يف القوائم، وذلك قبل     خطية     ردود      تقدمي 

  تنظيم العمل- واو

   ً  وضاً    معر      وكان    .     ٢٠٠٤       سبتمرب   /        أيلول   ١٣     يوم           املعقودة       ٩٧٢                                          نظرت اللجنة يف تنظيم العمل يف جلستها         -  ١٤
                                                        الذي أعده األمني العام بالتشاور مع رئيس اللجنة،                          السابعة والثالثني،                                            على اللجنة مشروع برنامج العمل للدورة       

   ).CRC/C/140   (               السادسة والثالثني                       وتقرير اللجنة عن دورهتا 

  االجتماعات العادية املقبلة- زاي

      ، وأن     ٢٠٠٥      يناير  /             كانون الثاين  ٢٨     إىل   ١٠     ة من        يف الفتر                      الثامنة والثالثني ستعقد       دورهتا                       الحظـت اللجـنة أن       -  ١٥
  .    ٢٠٠٥      فرباير  /      شباط ٤         يناير إىل  /             كانون الثاين  ٣١              يف الفترة من                التاسعة والثالثني                            فريقها العامل السابق للدورة      جيتمع 

                                          التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب       - ً  اً   لث  ثا
                من االتفاقية  ٤٤      املادة 

  تقدمي التقارير-ألف 

  :                             ضت على اللجنة الوثائق التاليةُ   ُعر -  ١٦
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     ١٩٩٢                                      أن تقدمها الدول األطراف يف عام              الواجب                                                   مذكـرات مـن األمني 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    ام       ، وع  )CRC/C/51   (    ١٩٩٧         ، وعام    )CRC/C/41   (    ١٩٩٦      وعام  
  ،  )CRC/C/70   (    ١٩٩٨         ، وعام    )CRC/C/65   (    ١٩٩٧                                      أن تقدمها الدول األطراف يف عام              الواجب                        وعن التقارير الدورية    

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

  ؛ )CRC/C/142 (                                            الدول األطراف يف االتفاقية وحالة تقدمي التقارير      بشأن                      مذكرة من األمني العام  ) ب ( 

  ة ـ              راف يف االتفاقي  ــ                                                                 مذكرة من األمني العام بشأن متابعة النظر يف التقارير األولية للدول األط  ) ج ( 
) CRC/C/27/Rev.11( ؛  

                ة فنية وخدمات                                                                               مذكـرة مـن األمني العام بشأن اجملاالت اليت مت فيها حتديد احلاجة إىل مشور                ) د ( 
  ؛ )CRC/C/40/Rev.20 (                                 ضوء املالحظات اليت اعتمدهتا اللجنة  يف         استشارية 

                                                        جمموعـة االستنتاجـات والتوصيات اليت اعتمدهتا جلنة حقوق الطفل   :                    أساليب عمـل اللجنـة      ) ه ( 
) CRC/C/19/Rev.11.(   

                                            عة املقرر أن تنظر فيها اللجنة يف دورهتا          ُ                             ّ                                      وأُبلغت اللجنة أن األمني العام تلقّى، باإلضافة إىل التقارير التس          -  ١٧
                     ، التقرير األويل لسانت  )  ١٦         ، الفقرة CRC/C/133     انظر  (                                                     احلالية والتقارير اليت وردهتا قبل دورهتا السادسة والثالثني 

          ، والتفيا  (CRC/C/83/Add.15)                                                   ، والـتقرير الـدوري الـثاين لكل من تايلند           (CRC/C/28/Add.23)         لوسـيا   
(CRC/C/83/Add.16)،  والتقرير الدوري الثالث لكولومبيا                                   (CRC/C/129/Add.6).  

        ً      ً      ً      تقريراً دورياً ثانياً      ٨٨       ً      ً      تقريراً أولياً و      ١٨٢              ، ما جمموعه        ٢٠٠٤        أكتوبر   /              تشرين األول   ١                      وتلقـت اللجنة، حىت      -  ١٨
   ).    ً      ً  ورياً ثانياً       ً    تقريراً د  ٥٠       ً      ً     تقريراً أولياً و   ١٧٢ (       ً   تقريراً    ٢٢٢                        ونظرت اللجنة يف ما جمموعه   .        ً      ً      ً    تقريراً دورياً ثالثاً  ١٢ و

                                                                                                             وأبلغت اللجنة بتلقي التقارير األولية التايل ذكرها مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق باشتراك األطفال يف               -  ١٩
           ، والنمسا  (CRC/C/OPAC/FIN/1)        فنلندا    :                                                                     الـنـزاعات املسـلحة، وذلـك منذ انتهاء دورهتا السادسة والثالثني          

(CRC/C/OPAC/AUS/1)   وإيطاليا ،             (CRC/C/OPAC/ITA/1)   وأندورا ،            (CRC/C/OPAC/AND/1)  وسويسرا ،           
(CRC/C/OPAC/CHE/1) والدامنرك ،           (CRC/C/OPAC/DEN/1) وآيسلندا ،           (CRC/C/OPAC/ISL/1).  

                                                                                                       وأبلغـت كذلك بتلقي التقارير التالية يف إطار الربوتوكول االختياري بشأن بيع األطفال واستغالهلم يف                -  ٢٠
              ، وكازاخستان  (CRC/C/OPSA/ITA/1)             ، وإيطاليا   (CRC/C/OPSA/MOR/1)     غرب    امل  :                          البغاء ويف املواد اخلليعة   

(CRC/C/OPSA/KAZ/1) وأندورا ،          (CRC/C/OPSA/AND/1) وآيسلندا ،           (CRC/C/OPSA/ISL/1).  

                                                                                                         وحبثت اللجنة، يف دورهتا السابعة والثالثني، التقاريـر األوليـة والتقارير الدورية املقدمة من سبع دول               -  ٢١
     انظر  (                       للنظر يف التقارير       ٢٨                                جلسة من أصل جلساهتا ال           ١٤       وخصصت    .                من االتفاقية    ٤٤       املادة                 أطـراف مبوجب    
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(CRC/C/SR.972       وكانـت الـتقارير التسعة التالية، املدرجة حبسب تاريخ ورودها إىل األمني العام ستبحث من قبل                                                                                            
                  ، ومجهورية إيران   (CRC/C/51/Add.9)   ا             ، وبوتسوان (CRC/C/3/Add.65)         الربازيل    :                                   اللجنة يف دورهتا السابعة والثالثني    

ــيا (CRC/C/104/Add.3)          اإلســالمية  ــبهاما (CRC/C/70/Add.23)             ، وكروات   ، (CRC/C/8/Add.50)                   ، وجــزر ال
  ، (CRC/C/3/Add.66)           ، وأنغوال   (CRC/C/11/Add.26)                        ، وغينـيا االستوائية     (CRC/C/104/Add.4)              وقريغيزسـتان   
  .(CRC/C/28/Add.22)                 وأنتيغوا وبربودا 

                                      مجيع الدول املقدمة للتقارير حلضور      ُ          ُدعي ممثلو                                        من النظام الداخلي املؤقت للجنة،         ٦٨    ً              وعمـالً باملـادة      -  ٢٢
  .                  فيها تقارير دوهلمُ     ُبحثت                 جلسات اللجنة اليت 

                                                       ، طلبت البعثة الدائمة جلمهورية إيران اإلسالمية لدى            ٢٠٠٤       يوليه   /      متوز   ٢٢                        ومبوجب رسالة مؤرخة يف      -  ٢٣
                                                                                           جنيف أن يؤجل النظر يف تقريرها الدوري الثانية من قبل اللجنة، وقد كان هذا النظر                                        مكتـب األمم املتحدة يف      

  .                                   وقد استجابت اللجنة لطلب التأجيل هذا  .     ٢٠٠٤      سبتمرب  /       أيلول  ١٥     ً           مقرراً أن جيري يف 

                                            ، طلبت البعثة الدائمة جلزر البهاما لدى           ٢٠٠٤       سبتمرب   /        أيلول  ٩                                   ومبوجـب مذكـرة شفوية مؤرخة يف         -  ٢٤
                                                                                 ً                    املتحدة أن يؤجل النظر يف تقريرها الدوري األويل من قبل اللجنة، وقد كان هذا النظر مقرراً أن                               مكتـب األمم    

  .                            وقد استجابت اللجنة هلذا الطلب  .     ٢٠٠٤      سبتمرب  /       أيلول  ٢١      جيري يف 

                                               ً                                                                      وتتضـمن الفـروع التالـية، املرتبة حسب البلدان ووفقاً للتسلسل الذي اتبعته اللجنة عند نظرها يف التقارير،                   -  ٢٥
            وميكن االطالع    .    ددة                                                                                                الحظات ختامية تعكس أهم نقاط املناقشة وتشري، عند الضرورة، إىل املسائل اليت تتطلب متابعة حم               م

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

 تفاقية النظر يف التقارير املقدمة مبوجب اال�باء 

 الربازيل: املالحظات اخلتامية

               انظر الوثيقتني     (   ٩٧٤    و    ٩٧٣            يف جلستيها     ) CRC/C/3/Add.65 (                                               نظـرت اللجـنة يف الـتقرير األويل للربازيل           -  ٢٦
CRC/C/SR.973و   (CRC/C/SR.974 ٩٩٩                       ، واعــتمدت، يف اجللســة     ٢٠٠٤        ســبتمرب  /         أيلــول  ١٤               املعقودتــني يف    

) CRC/C/SR.999 (   املالحظات اخلتامية التالية    ٢٠٠٤       أكتوبر  /  ول          تشرين األ ١          املعقودة يف ،                          .   

  مقدمة-ألف 

ّ                                   ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل، الذي أعّد وفقا ملبادئها التوجيهية            -  ٢٧                           غري أن اللجنة تأسف بالغ      .                                                     
                    حب اللجنة بالردود      وتر  .                                                     أعوام عن املوعد الذي كان ينبغي أن يقدم فيه           ١٠                                             األسـف ألن تقـدمي التقرير تأخر أكثر من          

                                                      ، وهي ردود قدمت معلومات مستجدة عن حالة األطفال          )CRC/C/Q/BRA/1 (                                          املكتوبة على قائمة املسائل اليت طرحتها       
  .              يف الدولة الطرف
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                                                                                                                وتـنوه اللجـنة مع التقدير بإيفاد الدولة الطرف وفدا رفيع املستوى، وتعرب عن ارتياحها إزاء هنج النقد الذايت            -  ٢٨
                                       كما حتيط علما باحلوار الصريح وبردود        .                                                           دولة الطرف يف حتديد عدد من اجملاالت اليت تدعو إىل القلق                             الـذي سـلكته ال    

   .                       ُ                                الفعل اإلجيابية على ما قُدم خالل احلوار من اقتراحات وتوصيات

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

                      ان ويويل حقوق الطفل                                     ، الذي يتضمن مبادئ حقوق اإلنس         ١٩٨٨                                               ترحـب اللجنة باعتماد دستور الربازيل لعام         -  ٢٩
                                                                             وميثل تضمني الدستور هذه احلقوق خطوة ذات داللة يف مضمار االعتراف باألطفال              .       منه    ٢٢٧                           أولويـة مطلقة يف املادة      
   .               كأشخاص هلم حقوق

                                                        املتعلق بالطفل واملراهق، الذي يتضمن احلقوق املنصوص            ١٩٩٠         لعام       ٨٠٦٩                                      وتنوه اللجنة باعتماد القانون رقم       -  ٣٠
   .                                                                                    تفاقية حقوق الطفل، ويراعي بالتايل مبدأ عدم إمكانية جتزئة حقوق اإلنسان وترابط هذه احلقوق         عليها يف ا

                                     ، الذي ينقل حق النظر يف القضايا           ١٩٩٦       أغسطس   /     آب  ٧          املؤرخ       ٩٢٩٩                        َ                  وتنوه اللجنة مع التقدير َبسن القانون        -  ٣١
                                            ة من جمال اختصاص السلطة القضائية العسكرية إىل                                                                   املـتعلقة جبـرائم القتل اجلنائي اليت يرتكبها أفراد يف الشرطة العسكري   

   .                                  جمال اختصاص السلطة القضائية املدنية

َ  ِّ                      ، الذي ُيَعرِّف جرمية التعذيب ويعاقب     ١٩٩٧      أبريل  /       نيسان ٧          املؤرخ       ٩٤٥٥                                      وحتيط اللجنة علما باعتماد القانون       -  ٣٢  ُ       
                           ُ   َّ                  ب الرأفة به أو العفو عنه، وُيحمَّل مرتكبوها                                                                                   علـيها بوصفها جرمية ال جيوز اإلفراج بكفالة عن مرتكبها وال حيق لـه طل             

                                ً   َّ                                                              ً                  األصـليون واملشتركون يف ارتكاهبا، فضالً عمَّن يف استطاعتهم منع حدوثها وال يفعلون ذلك، املسؤولية القانونية عمالً                 
   .     ١٩٨٨               من دستور عام  ٥                               بالبند الثالث واألربعني من املادة 

                                                            ألطفال واملراهقني وبوضع نظام جملالس احلقوق على صعيد االحتاد                                                    وترحب اللجنة بإنشاء اجمللس الوطين حلقوق ا       -  ٣٣
  .                                                                                    والواليات واحملافظات، وبإنشاء جمالس الوصاية، وذلك هبدف تعزيز حقوق األطفال واملراهقني ومحايتها

      الطفل                                                        على الربوتوكولني االختياريني امللحقني باتفاقية حقوق            ٢٠٠٤                                              وتنوه اللجنة مع التقدير بالتصديق يف عام         -  ٣٤
  .                                                                                      واملتعلقني بالزج باألطفال يف الرتاعات املسلحة وببيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة

                                                         بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين فيما بني            ٣٣                                                      وترحـب اللجـنة بالتصديق على اتفاقية الهاي رقم           -  ٣٥
   .        البلدان

                                     املتعلقة باحلد األدىن لسن االلتحاق         ١٣٨                               يت منظمة العمل الدولية رقم                                              وترحـب اللجـنة بالتصديق على اتفاقي       -  ٣٦
  .                                                                    املتعلقة حبظر أسوأ أشكال تشغيل األطفال واختاذ تدابري فورية للقضاء عليها   ١٨٢             بالعمل، ورقم 
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  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ االتفاقية-جيم 

                                                          الالفتة، على أساس العرق والطبقة االجتماعية واملوقع اجلغرايف                                                          وتـنوه اللجـنة مع بالغ القلق مبظاهر الالمساواة           -  ٣٧
   .                                                                                                 وبني اجلنسني، اليت تعوق بقدر ال يستهان به إحراز تقدم يف إعمال حقوق األطفال املكرسة يف االتفاقية إعماال كامال

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-دال 

  تدابري التنفيذ العامة-١

        التشريع

  .                                                                                                   مبـا اختذته الدولة الطرف من تدابري تشريعية بغية زيادة تعزيز حقوق الطفل وزيادة محايتها                               ترحـب اللجـنة    -  ٣٨
                                                                                                                      وتالحظ اللجنة أيضا أن تطبيق جزء ال يستهان به من االتفاقية يندرج يف نطاق اختصاص الواليات االحتادية واحملافظات،                  

ُ                                                       ُتطبق فيها املعايري الدنيا املنصوص عليها يف االتفاقية                                                                         ويساورها قلق ألن ذلك قد يؤدي، يف بعض األحيان، إىل حاالت ال             
   .                                                                                     على مجيع األطفال بسبب التباينات القانونية والسياسية واملالية على مستوى الواليات واحملافظات

                                                                                                               توصـي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تنفيذ التشريع ذي الصلة، وال سيما قانون الطفل واملراهق، تنفيذا                  -  ٣٩
                                                                                                  ا حتث اللجنة احلكومة االحتادية على أن تضمن إدراك الواليات االحتادية واحملافظات اللتزاماهتا مبوجب                كم  .       كـامال 

                                                                                                         االتفاقـية وتطبيق احلقوق املكفولة يف االتفاقية يف مجيع الواليات واحملافظات بواسطة التشريع والسياسات وغري ذلك        
  .                  من التدابري املناسبة

        التنسيق

                                                                                                        الفعاليات املشاركة يف تنفيذ االتفاقية، لكنها قلقة إزاء انعدام التنسيق فيما بينها، على صعيد                                 تالحظ اللجنة تعدد   -  ٤٠
   .                                                      ُ                        احملافظات والواليات وعلى الصعيد الوطين، رغم وجود جملس وطين ُيعىن حبقوق األطفال واملراهقني

                              تكفل تنفيذ القانون احمللي                                                                                  توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع نظام تنسيق مناسب على مجيع املستويات كي            -  ٤١
  ) E/C.12/1/Add.87 (                                                                                            واالتفاقـية تنفـيذا كـامال، عمال بتوصيات جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية              

  . ٥                                                       وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالرجوع إىل تعليقها العام رقم   .                                    وتوصيات بعض مقرري األمم املتحدة اخلاصني

                  خطة العمل الوطنية

                                       ، متضمنة األهداف والغايات اليت ترمي          ٢٠٠٧-    ٢٠٠٤                                              للجنة علما بإعداد خطة عمل وطنية للفترة                حتـيط ا   -  ٤٢
  .                                                                      ، الصادرة عن اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية املتعلقة بالطفل          "                  عامل يليق باألطفال   "                                    إلـيها الوثيقة اخلتامية املعنونة      

        ُ                                                   لوزارات ُتعىن بتنفيذ اخلطة وتتوىل تنسيقها األمانة اخلاصة                                                                    كما تشعر اللجنة بالتشجيع إزاء تشكيل جلنة مشتركة بني ا         
   .                  لشؤون حقوق اإلنسان
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                                                                                                       تشـجع اللجـنة الدولة الطرف على أن تكفل خطة العمل اجلديدة تغطية مجيع جماالت حقوق الطفل وأن                   -  ٤٣
                  ا فعاال على مجيع                                                                     ُ                                     تضـمن توافـر مـا يكفـي من املوارد البشرية واملالية يف الوقت املناسب كيما ُتنفذ اخلطة تنفيذ                  

  .                                                                          وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بأن تؤمن مشاركة واسعة من أجل تنفيذ هذه اخلطة  .         املستويات

                    هياكل الرصد املستقلة

                                                                                                      يسـاور اللجنة قلق لعدم وجود آلية مستقلة متلك، وفقا ملبادئ باريس، والية متكنها من القيام، بصورة منتظمة،     -  ٤٤
   .                        َّ                                                         ز يف تنفيذ االتفاقية، وخموَّلة تلقي شكاوى األفراد، مبن فيهم األطفال، والبت يف تلك الشكاوى                      برصد وتقييم التقدم احملر

                                                                            بشأن املؤسسات الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان، حتث اللجنة الدولة الطرف            ٢                               يف ضـوء التعليق العام رقم        -  ٤٥
            َّ          وينبغي أن تزَّود هذه       ).         ، املرفق    ١٣٤ /  ٤٨      عامة                  قرار اجلمعية ال   (                                                         عـلى إنشاء آلية مستقلة وفعالة، وفقا ملبادئ باريس          

                                                 َ                                                    املؤسسة مبا يكفي من املوارد البشرية واملالية وأن يكونَ من السهل وصول األطفال إليها، وأن تنظر بسرعة وعلى حنو 
َ                                                       يراعي الطفل، يف الشكاوى اليت يرفعها األطفال، وأن تتيَح هلم سبل االنتصاف يف حاالت انتهاك حقوقهم املكفولة يف                                                            

                                                                                                      وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بالتماس املشورة التقنية من مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ومن                 .           االتفاقـية 
  .                         منظمة األمم املتحدة للطفولة

            ختصيص املوارد

                                                                                                         إن اللجـنة إذ ترحـب بزيادة اإلنفاق االجتماعي على الصعيد االحتادي خالل الفترة اليت يتناوهلا التقرير، مبا يف       -  ٤٦
                                                                                                                      ذلـك إنشاء صناديق تتعلق باألطفال، فهي ما زالت قلقة إزاء نقص املعلومات املتصلة مبخصصات امليزانية على مستوى                  

                                                                                               وعالوة على ذلك، يساور اللجنة قلق ألن خمصصات امليزانية وزعت دون مراعاة التباينات احمللية                .                    الواليـات واحملافظات  
   .                       واحتياجات أضعف اجملموعات

                                          من االتفاقية تنفيذا كامال، بأن تعطي        ٤                                                            ة الدولة الطرف بإيالء عناية خاصة لتنفيذ أحكام املادة                     توصي اللجن  -  ٤٧
                                                                                                 األولوية ملخصصات امليزانية، وأن تقوم، يف ضوء آخر املستجدات االقتصادية اإلجيابية، بزيادة هذه املخصصات، على 

                                           طفال املنتمون إىل الفئات املهمشة واحملرومة                                                                          حنـو يكفـل على مجيع املستويات إعمال حقوق األطفال، وال سيما األ            
       املوارد     ...               إىل أقصى حدود   "                                                                                     اقتصـاديا، مبـن فيهم األطفال املنحدرون من أصل أفريقي وأطفال السكان األصليني،              

   ".                                        املتاحة، وعند احلاجة، يف إطار التعاون الدويل

            مجع البيانات

   غري   .                                                            املقدمة يف التقرير ويف الردود املكتوبة على قائمة املسائل                                                          حتيط اللجنة علما بالبيانات اإلحصائية املستفيضة        -  ٤٨
                                                                                                                        أهنـا تأسف لعدم وجود نظام وطين مفصل جلمع البيانات بشأن كل اجملاالت اليت تتناوهلا االتفاقية، وهو ما حيد من قدرة                    

  .           ضد األطفال                                                                                الدولة الطرف على اعتماد سياسات وبرامج مالئمة، ال سيما يف ما يتعلق مبنع ومكافحة العنف
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                                                                                                                 توصي اللجنة الدولة الطرف بتدعيم آليتها الرامية إىل دمج وحتليل البيانات املصنفة تصنيفا منهجيا واملتعلقة                -  ٤٩
                                                                                                                       جبمـيع األطفـال دون سـن الثامنة عشرة فيما يتصل بكل اجملاالت اليت تتناوهلا االتفاقية، وإدارة هذه اآللية إدارة                    

                                                                أي أطفال السكان األصليني، واألطفال املنحدرون من أصل أفريقي،          (           ف الفئات                                   مركزية، وإيالء اهتمام خاص ألضع    
   ).                                                                                                              واألطفـال املعوقون، واألطفال املساء إليهم واملهملون، واألطفال الذين يعيشون يف فقر مدقع، واألطفال اجلاحنون              

                   ياغة التشريعات و                                                                                                وحتـث اللجـنة الدولـة الطرف على استخدام هذه املؤشرات والبيانات استخداما فعاال يف ص               
                                                      ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس          .                                                                 السياسـات والربامج الرامية إىل تنفيذ االتفاقية تنفيذا فعليا        

                                                                                                                       املسـاعدة التقنية من جهات من بينها منظمة األمم املتحدة للطفولة وغري ذلك من اآلليات اإلقليمية املناسبة، مبا يف                   
  .                 يكية لشؤون األطفال                     ذلك معهد البلدان األمر

             نشر االتفاقية /       التدريب

                                                                                                                    إن اللجنة، إذ تقدر ما بذلته الدولة الطرف من جهود يف سبيل التوعية بقانون الطفل واملراهق، ترى أنه ال بد من                -  ٥٠
       مواصلة                                                           كما يساور اللجنة القلق لعدم وجود خطة منهجية بشأن            .                                                            تعزيز هذه التدابري، ال سيما يف ما يتعلق بنشر االتفاقية         

   .                                                       تدريب وتوعية الفئات املهنية العاملة من أجل األطفال ومعهم

  :                                                  من االتفاقية، تشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  ٤٢            يف ضوء املادة  -  ٥١

                                                                                                     أن تواصـل تدعيم برناجمها املتعلق بنشر املعلومات عن االتفاقية وتنفيذها بني األطفال واآلباء، ويف                 ) أ ( 
                           ع قطاعات احلكومة ومستوياهتا؛              اجملتمع املدين ومجي

                                                                     أو التوعية الكافية واملنهجية بشأن حقوق مجيع األشخاص العاملني مع           /                           أن توفر أنشطة التدريب و      ) ب ( 
                                                                                                              األطفـال ومـن أجـلهم، كالربملانيني، والقضاة، واحملامني، واملوظفني املكلفني بإنفاذ القانون، واملوظفني الصحيني،               

                                         واملرشدين االجتماعيني، وخاصة األطفال أنفسهم؛                        واملدرسني، ومديري املدارس، 

                                                                                                أن تـنفذ توصـيات املقـررة اخلاصة املعنية حباالت اإلعدام خارج القضاء وبإجراءات موجزة أو                  ) ج ( 
                                                                                                                    تعسفا، واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب، واملقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد                 

   .                     ة، خبصوص تقدمي التدريب     اخلليع

                              التعاون مع املنظمات غري احلكومية

                                                                                                                     تنوه اللجنة مع التقدير بالتعاون القائم بني الدولة الطرف واملنظمات غري احلكومية يف تنفيذ املشاريع ذات الصلة                  -  ٥٢
   .                                                      غري أن اللجنة ترى أنه ال بد من زيادة النهوض هبذا التعاون  .            حبقوق األطفال

                                                                                               جنة الدولة الطرف على أن توثق أواصر التعاون مع املنظمات غري احلكومية وغريها من قطاعات                         وتشجع الل  -  ٥٣
                                                                                                                 اجملـتمع املدين العاملة مع األطفال ومن أجلهم، وأن تنظر خصوصا يف إشراك هذه القطاعات بصفة منهجية يف مجيع                   

   .                     مراحل تنفيذ االتفاقية
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  املبادئ العامة-٢

            عدم التمييز

                                                                   من جترمي ألعمال العنصرية وذلك بعدم منح مرتكبيها حق اإلفراج               ١٩٨٨                           مبا جاء يف دستور عام                   ترحب اللجنة  -  ٥٤
                                                               وحتيط اللجنة علما بآخر التدابري اليت اعتمدهتا احلكومة االحتادية، مبا يف   .                                                عـنهم بكفالة أو حق التقادم ومبعاقبتهم بالسجن    
                                                               الذي ينظم حق اهلنود الربازيليني يف املواطنة، إذ يلغي الوضع            . 10.406/02                                                 ذلـك بـرنامج التنوع الثقايف والقانون املدين         

                                                               بيد أن اللجنة قلقة إزاء التمييز املتواصل ضد بعض اجملموعات اإلثنية،    ".       عاجزين "                                          السـابق القـائم عـلى اعتبارهم مواطنني      
         النمو                         توى التفاوت املستمر يف                                                                                             كالربازيليني املنحدرين من أصل أفريقي، يف بعض املمارسات الثقافية واالجتماعية، وإزاء مس           

   .                                                                            ُ                           االجتماعي داخل املناطق، وال سيما يف األقاليم الشمالية والشمالية الشرقية، وهو ما ُيعترب مبثابة متييز يف حاالت كثرية

                                                                                                   حتـث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري املناسبة لضمان تنفيذ القوانني والسياسات القائمة اليت تكفل     -  ٥٥
                                                                                     من االتفاقية امتثاال كامال، واعتماد استراتيجية شاملة للقضاء على التمييز ضد             ٢                                عدم التمييز واالمتثال للمادة           مبدأ  

                                                                                                                    كـل الفـئات املستضـعفة على اختالف أسبابه، مبا يف ذلك اختاذ مجيع التدابري اخلاصة الالزمة ملعاجلة أوجه انعدام                    
    كما   .                                                          عض الفئات اإلثنية كالربازيليني املنحدرين من أصل أفريقي                                                          املسـاواة املستمرة، داخل الدولة الطرف، يف حق ب        

                                                                                                                        توصـي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة محالت التثقيف العام الشاملة واختاذ كل ما يلزم من تدابري فعلية ملنع املواقف                   
   .                                    واملمارسات اجملتمعية السلبية ومكافحتها

                                                      لدوري القادم معلومات حمددة عما اختذته من تدابري وما                                                         تطلـب اللجنة من الدولة الطرف تضمني تقريرها ا         -  ٥٦
                                                                                                                        نفذته من برامج ذات صلة باتفاقية حقوق الطفل على سبيل متابعة اإلعالن وبرنامج العمل املعتمدين يف املؤمتر العاملي                  

      ، مع      ٢٠٠١                                                                                                   ملكافحـة العنصـرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي عقد عام                 
   ).             أهداف التعليم (              من االتفاقية   ٢٩           من املادة  ١              بشأن الفقرة  ١                       اعاة التعليق العام رقم   مر

                  مصاحل الطفل الفضلى

                   غري أن اللجنة ما      .                                                     وقانون الطفل واملراهق مبدأ مصاحل الطفل الفضلى           ١٩٨٨                                 ترحب اللجنة بتضمني دستور عام       -  ٥٧
َ                                  زالـت قلقة ألن هذا املبدأ ال يؤَخذ به بصفة منهجية يف ت                              وإضافة إىل ذلك،     .                                         نفيذ السياسات والربامج اليت متس األطفال                                

  .                                                      يساور اللجنة قلق لنقص البحوث وتدريب املهنيني يف هذا الصدد

                                                                                                          توصـي اللجنة بأن يتجلى على النحو الواجب يف مجيع القوانني التشريعية والسياسات والربامج والقرارات                -  ٥٨
    كما   .                من االتفاقية   ٣                         املنصوص عليها يف املادة       "                    مصاحل الطفل الفضلى   "                                             القضـائية واإلدارية اليت متس األطفال مبدأ        

  .                                                                       توصي اللجنة بتعزيز تدريب املهنيني وتوعية عامة اجلمهور خبصوص تنفيذ هذا املبدأ
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                           احلق يف احلياة والبقاء والنمو

                                 هي ما زالت شديدة القلق إزاء                                                                                             إن اللجنة، إذ تنوه بأن احلق يف احلياة والبقاء والنمو مدرج يف التشريع الوطين، ف               -  ٥٩
                                                                                                                عـدد األطفـال الذيـن يتعرضون للقتل، حسبما أفادته املقررة اخلاصة املعنية حباالت اإلعدام خارج القضاء وبإجراءات           

                                                      الذي جاء فيه أن مرتكيب هذه اجلرائم معظمهم من أفراد        ٢٠٠٤                                                           موجـزة أو تعسـفا يف الربازيل يف تقريرها الصادر عام            
   ).E/CN.4/2004/7/Add.3 (                       ً و من أفراد الشرطة سابقاً                  الشرطة العسكرية أ

                                                                                                            حتـث اللجـنة الدولة الطرف على أن تتخذ على سبيل األولوية القصوى كل ما يلزم من تدابري ملنع قتل                     -  ٦٠
            ُ          ً     ً                                              ُ                                    األطفـال، وأن ُتجـري حتقيقاً كامالً يف كل من تلك االنتهاكات اخلطرية حلقوق األطفال، وأن ُتحيل الفاعلني إىل                   

   .                                            وأن تقدم الدعم والتعويض الوافيني ألسر الضحايا         العدالة، 

                  احترام آراء الطفل

                               غري أن اللجنة ما زالت قلقة        .                                                                                      ترحب اللجنة مبا بذلته الدولة الطرف من جهود يف سبيل تعزيز احترام آراء الطفل              -  ٦١
                            األسرة ويف املدرسة وسائر                                                                                                   ألن املواقـف التقلـيدية جتـاه األطفال يف اجملتمع حتد من احترام آرائهم بصورة فعلية داخل                

   .                    ً املؤسسات واجملتمع عامةً

                                            من االتفاقية، مراعاة آراء األطفال على النحو   ١٢                                                      توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تكفل، وفقا للمادة       -  ٦٢
    ذلك                وينبغي القيام ب  .                                                                               الواجب داخل األسرة ويف املدارس واحملاكم ومجيع العمليات اإلدارية أو غري الرمسية اليت ختصهم

                                                                                                                مـن خـالل مجلـة أمور، منها اعتماد تشريعات وسياسات مناسبة وتدريب املوظفني املهنيني وتوعية عامة اجلمهور                  
                                      وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس       .                                                                     واسـتحداث أنشـطة إبداعية وغري رمسية حمددة داخل املدارس وخارجها          

  .                                          التعاون التقين من منظمة األمم املتحدة للطفولة

 واحلريات املدنية احلقوق -٣

              تسجيل املواليد

                                                                                                          ترحـب اللجنة مبا قدمته الدولة الطرف من معلومات، وخصوصا كون الدستور االحتادي يكفل تقييد شهادات                 -  ٦٣
                                                            وتالحظ اللجنة أيضا أن التسجيل املدين للوالدات جماين طبقا للقانون    .                                                       امليالد والوفاة يف السجل املدين جمانا بالنسبة للفقراء       

                                                                    بيد أن اللجنة تشعر بالقلق ألن العديد من األطفال، رغم اعتبار             .     ١٩٨٧       ديسمرب   /                         الصادر يف كانون األول    9,534       رقـم   
                                                                                                                  التسـجيل حقـا جامعا، يبقون، كما أفادت الدولة الطرف، غري مسجلني، ال سيما يف ضواحي املدن الكربى واملناطق                   

  .                        ألطفال حقوقهم ممارسة كاملة                                                      الريفية النائية وأراضي السكان األصليني وهذا يعوق ممارسة ا

                                                                                                        توصـي اللجنة الدولة الطرف بتحسني نظامها اخلاص بتسجيل املواليد كيما يشمل إقليمها كامال على حنو                 -  ٦٤
َ  ِّ                                                 يراعي التباينات بني املناطق، وباعتماد تدابري ُتَسهِّل تسجيل املواليد وتستهدف أفقر األطفال وأكثرهم هتميشا  ُ                                          .  
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                                                 عاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة                       التعذيب وغريه من ضروب امل

                                                                        املتعلق بالتعذيب، والقانون اجلنائي، وقانون الطفل واملراهق، قوانني             ١٩٩٧                                     تالحظ الدولة الطرف أن قانون عام        -  ٦٥
                ن وتنفيذه، إذ                                                                   ومع ذلك، يساور اللجنة قلق إزاء الفجوة القائمة بني القانو           .                                      ً        حتظـر التعذيب وإساءة املعاملة حظرا شديداً      

                                                                                                          أبلغـت جهـات، مـن بينها املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب، يف األعوام األخرية، عن عدة حاالت تتصل بالتعذيب          
   ).E/CN.4/2001/66/Add.2 (                            واملعاملة الالإنسانية واملهينة 

                  رة اخلاصة املعنية                                                                                              حتـث اللجنة الدولة الطرف على أن تنفذ تشريعها تنفيذا كامال وأن تراعي توصيات املقر               -  ٦٦
                                                                                                                 حبـاالت اإلعـدام خارج القضاء وبإجراءات موجزة أو تعسفا واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب، ال سيما يف ما                   

َ  ِّ                        وتناشد اللجنة الدولة الطرف أن ُتَضمِّن تقريرها الدوري          .                                                          يـتعلق باعتماد تدابري فعالة ملكافحة اإلفالت من العقاب          ُ                              
             ُ َ  َّ                      أو مهينة اليت ُتَبلَّغ هبا السلطات أو        /                                                  تعذيب األطفال ومعاملتهم معاملة ال إنسانية و                                     القادم معلومات عن عدد حاالت    

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

                العقوبة البدنية

                                                 اسع يف الدولة الطرف والنعدام تشريع صريح حيظر                                                                       تعرب اللجنة عن قلقها ملمارسة العقوبة البدنية على نطاق و          -  ٦٧
  يف   "        املعقولة "                                                              ُ                         وتستعمل العقوبة البدنية كإجراء تأدييب يف املؤسسات اجلزائية، بينما ُتمارس العقوبة              .                       هـذه املمارسـة فيها    

  .                 مشروعة داخل األسرة  "                العقوبة املعتدلة "             املدارس وتعترب 

                                                    بة البدنية حظرا صرحيا داخل األسرة ويف املدرسة واملؤسسات                                                توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن حتظر العقو        -  ٦٨
  .                                                                   اجلزائية، وبأن تباشر محالت تثقيف لتعليم الوالدين أشكال التأديب البديلة

َ                      البيئة األ س رية والرعاية البديلة-٤  ُ           

                                األطفال احملرومون من البيئة األسرية

    كما   .                                       املؤسسات وألوضاعهم املعيشية املتردية                                                                   يسـاور اللجـنة قلـق الرتفاع عدد األطفال الذين يعيشون يف            -  ٦٩
                                                                                                                            يساورها قلق ألن برامج الرعاية الداخلية قلما توجد لوائح حمددة ناظمة هلا مما قد يعوق محاية حقوق األطفال، وألن هذه                    

   .                         الربامج ال ختضع ملراقبة حسنة

  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -  ٧٠

                                                             الة األطفال املودعني يف مؤسسات، مبا يف ذلك أوضاعهم املعيشية                                           إجـراء دراسـة شاملة لتقييم ح        ) أ ( 
                   واخلدمات املقدمة هلم؛
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                                                                                               وضـع برامج وسياسات ترمي إىل تفادي إيداع األطفال يف املؤسسات، باعتماد أساليب من بينها                 ) ب ( 
                  ت التوعية، وعند                                                                                                 تقـدمي الدعـم والتوجيه ألضعف األسر على حنو يراعي الربامج االجتماعية القائمة، وتنظيم محال              

                                                          احلاجة، وضع تدابري الرعاية البديلة لألطفال من قبيل الكفالة؛ 

                                                                                              مواصلة اعتماد كل التدابري الالزمة لتمكني األطفال املودعني يف املؤسسات من العودة إىل أسرهم                ) ج ( 
                                                      حيثما أمكن، واعتبار إيداع األطفال يف املؤسسات مالذا أخريا؛

                                                                  مؤسسات القائمة وإجراء استعراض دوري لعمليات إيداع األطفال يف                                  وضـع معـايري واضحة لل       ) د ( 
  .             من االتفاقية  ٢٥                     املؤسسات، يف ضوء املادة 

      التبين

                                            املتعلقة حبماية األطفال والتعاون يف جمال           ١٩٩٣                                                                   ترحـب اللجـنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية الهاي لعام             -  ٧١
                                                                                     وجود بيانات إحصائية بشأن التبين على الصعيد احمللي وفيما بني البلدان، وتعرب                                غري أهنا تأسف لعدم     .                         التبين فيما بني البلدان   

  .                                                                                                  عن قلقها ألن الدولة الطرف ال توفر ما يكفي من الضمانات إزاء االجتار باألطفال وبيعهم ألغراض من بينها التبين

  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -  ٧٢

                                            وغريها من أحكام االتفاقية، والتأكد من         ٢١                     طفال يف ضوء املادة                                       تعزيز رصد ومراقبة نظام تبين األ       ) أ ( 
                                          اللجوء إىل التبين فيما بني البلدان كمالذ أخري؛

                                              ً     ً                                                       اختاذ التدابري الالزمة لتنفيذ اتفاقية الهاي تنفيذاً فعاالً، بطرق منها تزويد السلطة املركزية مبا يكفي                 ) ب ( 
                           من املوارد البشرية واملالية؛

                                                                                         على حنو منهجي ومستمر، جبمع البيانات اإلحصائية واملعلومات اهلامة بشأن التبين احمللي                        القـيام،   ) ج ( 
                        والتبين فيما بني البلدان؛

 (                                                                                                تنفيذ توصيات املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال واستغالهلم يف البغـاء ويف املواد اخلليـعة                 ) د ( 
E/CN.4/2004/9/Add.2 .(    

              اإلساءة واإلمهال

ـ  -  ٧٣                                                                                                        اور اللجـنة قلـق شديد إزاء ارتفاع عدد األطفال الذين يتعرضون للعنف واإلساءة واإلمهال، مبا يف ذلك                  يس
   .                                                              االعتداء اجلنسي، يف املدارس واملؤسسات واألماكن العمومية وداخل األسرة

  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -  ٧٤

                                ة معاملة األطفال من نتائج سلبية؛                                             شن محالت وقائية لتوعية العامة مبا يترتب على إساء  ) أ ( 
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                                                 اختاذ التدابري الالزمة ملنع اإلساءة إىل األطفال وإمهاهلم؛  ) ب ( 

                                                                                                      باإلضـافة إىل الـتدابري القائمـة، وضع إجراءات وآليات وقائية فعالة مراعية للطفل، بغية تلقي                  ) ج ( 
                               والقضائية، حيثما اقتضى األمر،                                                                       الشـكاوى ورصدها والتحقيق فيها، وذلك بطرق منها تدخل السلطات االجتماعية  

                                                              إلجياد احللول املناسبة، مع إيالء مصاحل الطفل الفضلى االعتبار الواجب؛

                                                                                                  إيالء االهتمام ملعاجلة احلواجز االجتماعية الثقافية اليت متنع الضحايا من التماس املساعدة ولتخطي               ) د ( 
             هذه احلواجز؛ 

  .                                           مة األمم املتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العاملية                                   التماس املساعدة من جهات من بينها منظ    ) ه ( 

  خدمات الصحة والرعاية األساسية-٥

               األطفال املعوقون

                                                    يكفل محاية حقوق األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة،            ١٩٨٨                                             تالحـظ اللجـنة أن الدستور االحتادي لعام          -  ٧٥
                                       هيئة التنسيق الوطنية املعنية بإدماج                                                                               وترحـب بإنشـاء اجمللـس الوطـين حلقوق األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة و             

                                                                          غري أنه ما زال يساور اللجنة قلق إزاء تردي األوضاع املعيشية لألطفال              .                                        األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة يف اجملتمع     
   .                                                                                      املعوقني وعدم اندماجهم يف املدارس واجملتمع وإزاء السلوكيات اجملتمعية القائمة على التمييز ضدهم

  :                     الدولة الطرف مبا يلي           توصي اللجنة -  ٧٦

                                                                                             وضـع تعـريف مناسب لإلعاقة والقيام على أساسه مبراجعة عدد األشخاص املعوقني بغية صياغة                 ) أ ( 
                                  سياسة شاملة تتعلق باألطفال املعوقني؛

                                                                                               اختـاذ تدابري للقضاء على احلواجز املادية واملعمارية اليت حتول دون وصول األشخاص املعوقني إىل                 ) ب ( 
                                         ة ووسائل النقل وغريها وتعوق استخدامهم هلا؛           املباين العام

                                                                                                  اعـتماد تدابـري فعالة جلمع بينات إحصائية كافية ومصنفة بشأن األطفال املعوقني واستعمال هذه                 ) ج ( 
                                                                                البيانات يف صياغة سياسات وبرامج هتدف إىل الوقاية من اإلعاقات ومساعدة األطفال املعوقني؛

                                                              من جهود لوضع برامج الكشف املبكر الرامية إىل الوقاية من                                                تعزيـز مـا تبـذله الدولة الطرف          ) د ( 
                   اإلعاقات ومعاجلتها؛ 

                                                                                 وضع برامج تعليم خاصة باألطفال املعوقني وإدراجها يف النظام املدرسي العادي قدر املستطاع؛    ) ه ( 

         م اخلاصة،                                                                              شن محالت لتوعية عامة اجلمهور، وال سيما الوالدين، حبقوق األطفال املعوقني واحتياجاهت      ) و ( 
                                                        مبن فيهم األطفال الذين يعانون مشاكل تتعلق بالصحة العقلية؛
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                                                                                                       زيادة املوارد املالية والبشرية املتاحة للتعليم اخلاص، مبا يف ذلك التدريب املهين، والدعم املقدم إىل                 ) ز ( 
                       األسر أو األطفال املعوقني؛

         والتوصية   )   ٩٦ /  ٤٨                      قرار اجلمعية العامة     (   ني                                                             مـراعاة القواعد املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعوق          ) ح ( 
  ؛ )   ٣٣٩     إىل    ٣١٠             ، الفقرات من CRC/C/69 (                                                               اليت اعتمدهتا اللجنة يوم مناقشتها العامة بشأن حقوق األطفال املعوقني 

                                                                                                  الـتماس التعاون التقين يف جمال تدريب املوظفني الفنيني العاملني مع األطفال املعوقني ومن أجلهم،                 ) ط ( 
  .                                                                    سون، من جهات من بينها منظمة األمم املتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العاملية            مبن فيهم املدر

                      الصحة واخلدمات الصحية 

                                                                                                            ترحب اللجنة مبا تبذله الدولة الطرف من جهود يف سبيل النهوض باملستوى الصحي، وهو ما يتجلى خاصة يف                   -  ٧٧
                                         ً             اللجنة أيضا اخنفاض الوفيات بني األطفال، فضالً عن              وتالحظ  .     ١٩٩٨                                                       إقرار منحة الرعاية الصحية الدنيا يف الربازيل عام         

         ومع ذلك،   .      اإليدز /                                                                                                الـتحوالت اإلجيابـية اليت طرأت على حالة الطفل واحتماالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية              
          ملساواة يف                              َ  َّ                                                                                   تشعر الدولة الطرف بقلق إزاء َتَدّني نسبة السكان الذين تشملهم خطة صحية واحدة على األقل وإزاء انعدام ا                 

                                                                                       كما يساور اللجنة قلق بشأن األوضاع الصحية، ال سيما يف ما يتعلق باألطفال املقيمني                .                             االستفادة من اخلدمات الصحية   
                                                                                                                      يف املناطق الريفية، مما يؤدي إىل حدوث تفاوت واضح يف نوعية اخلدمات الصحية املقدمة، وكذلك يف ما يتعلق بالفئات                   

  .                                                   ية األدىن املقيمة يف األقاليم الشمالية والشمالية الشرقية                          السكانية االجتماعية االقتصاد

                                                                                                      حتـث اللجـنة الدولـة الطـرف على مواصلة تطوير النظام الصحي مبا يكفل توفري أعلى مستوى صحي                   -  ٧٨
    .                                                                   ً                            لألطفال، مع إيالء اهتمام خاص ألطفال املناطق الريفية واملناطق النائية فضالً عن أطفال األسر املنخفضة الدخل

          املراهقني   صحة

                                                                                                                 تنوه اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف من أجل إعمال حق املراهقني يف الصحة، وهو ما يتجلى خاصة يف                    -  ٧٩
                                                                                         إال أنه يساورها قلق إزاء ارتفاع معدالت احلمل املبكر، وهي ظاهرة متس باألساس الفئات                .                          بـرنامج صـحة املـراهق     

   .                                               إزاء عدم التشديد الكايف على رعاية الصحة العقلية                كما يساورها قلق   .                 االجتماعية احملرومة

                                                                                                     توصـي اللجـنة الدولة الطرف بزيادة حتسني برنامج صحة املراهقني، مع التركيز باخلصوص على معاجلة                 -  ٨٠
                                                         وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بأن تأخذ يف احلسبان           .                                                        مسائل الصحة اإلجنابية والتثقيف اجلنسي والصحة العقلية      

   ).CRC/GC/2003/4 (                                                    خبصوص صحة املراهقـني ومنوهم يف إطار اتفاقية حقوق الطفل  ٤                للجنة العام رقم        تعليق ا

             مستوى املعيشة

                                                                                                                      إن اللجـنة، إذ تضـع يف اعتـبارها األولوية العالية اليت توليها الدولة الطرف ملكافحة اجلوع والفقر يف تنفيذ                     -  ٨١
          االقتصادية                        وهي تشاطر جلنة احلقوق     .                            ً     تسم مبستوى تنمية مرتفع نسبياً                                                      السياسات والربامج، فهي تالحظ أن الربازيل بلد ي       
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  ، E/C.12/1/Add.87 (                                                                                                       واالجتماعية والثقافية قلقها بشأن الفروق والتباينات املستمرة والشديدة يف توزيع الثروات واملوارد             
                                 سم بالفقر وصعوبة االستفادة من                              ً     ً                                           ويساور اللجنة قلق ألن عدداً كبرياً من األطفال يعيشون يف ظل أوضاع تت               ).   ١٧        الفقرة  

   .                            اخلدمات العامة وتردي نوعيتها

  :                                        وهتيب اللجنة بالدولة الطرف أن تقوم مبا يلي -  ٨٢

                                                                                                    مواصـلة تعزيز سياساهتا وبراجمها الرامية إىل مكافحة عوامل زيادة عدد األطفال الذين يعيشون يف                 ) أ ( 
          فقر مدقع؛

                                                         أفقر فئات اجملتمع، بتيسري الوصول على قدم املساواة إىل                                                   اختـاذ تدابري تكفل الوصول بفعالية إىل          ) ب ( 
                                                     خدمات الصحة والتعليم واإلسكان وسائر اخلدمات االجتماعية؛

  .                                                                  وضع برامج وسياسات تكفل حصول مجيع األسر على ما يكفي من املوارد واملرافق  ) ج ( 

  التعليم والترفيه واألنشطة الثقافية-٦

                                                                                ة الطرف من جهود يف سبيل حتسني مستوى االلتحاق باملدارس، كما ترحب بالنتائج                                           ترحب اللجنة مبا تبذله الدول     -  ٨٣
                                                                      كما حتيط علما بالتدابري املتخذة إلدراج مسائل تتصل بتنمية الشخصية            .                                                       اإلجيابـية املتصلة باستفادة الفتيات من فرص التعليم       
    فرص                                              اء التباينات امللحوظة بني مناطق البلد يف                               غري أهنا تبقى قلقة إز      .                                                  وحقـوق اإلنسـان واملواطنة يف املقررات الدراسية       

                                                                                                                             الـتحاق األطفال باملدارس وحضورهم املنتظم فيها وتركهم هلا وإبقائهم فيها، وال سيما األطفال الفقراء واهلجناء واملنحدرون                 
                            ارس إىل حد أن العديد من                                                                       كما يساورها قلق إزاء تردي نوعية التعليم يف العديد من املد            .                                         من أصل أفريقي وأطفال املناطق النائية     

  .           سنوات عدة                                                                                         األطفال ال يستطيعون القراءة والكتابة أو العمليات احلسابية البسيطة، رغم التحاقهم باملدارس طيلة

  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -  ٨٤

                                                                                                   زيـادة إنفاقهـا عـلى التعليم وتأمني توزيع خمصصات امليزانية على مجيع املستويات لدى صياغة                 ) أ ( 
                      بشأن أهداف التعليم؛ ١                                            سياسات تأخذ يف احلسبان تعليق اللجنة العام رقم 

                                                                                                   تعزيـز جهودهـا الرامية إىل النهوض بالتعليم، وذلك من خالل مجلة أمور، منها تنقيح املقررات                  ) ب ( 
                                                                                      الدراسية، واعتماد أساليب تدريس وتعلم نشطة وتركز على الطفل، واعتماد تعليم حقوق اإلنسان؛

                                                                       ة معدل إكمال التعليم االبتدائي وضمان جمانية التعليم االبتدائي على الدوام؛    زياد  ) ج ( 

                                                                                                       الـتماس الـتعاون التقين من جهات من بينها منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة                 ) د ( 
  .                   األمم املتحدة للطفولة
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  تدابري احلماية اخلاصة-٧

                 االستغالل االقتصادي

                                                                                                نامج القضاء على تشغيل األطفال، لكنها قلقة شديد القلق إزاء ارتفاع معدالت عمالة األطفال                              ترحب اللجنة برب   -  ٨٥
  .                                         يف القطاع غري املنظم، وال سيما يف اخلدمة املرتلية

  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -  ٨٦

                 ر األطفال الذين                                                                                      تعزيز برنامج القضاء على تشغيل األطفال بدعم املبادرات املدرة للدخل لفائدة أس             ) أ ( 
                 يشملهم الربنامج؛ 

                                                                                  حتسني نظام تفتيش العمل ومتكينه باألخص من رصد ظاهرة تشغيل األطفال يف املنازل واإلبالغ عنها؛  ) ب ( 

  .                                                     إتاحة اجلرب املناسب وفرص التعليم لألطفال الذين كانوا عماال  ج ( 

                                   استغالل األشخاص واالجتار هبم ألغراض اجلنس

                                                                        ر رئـيس الدولة الطرف جعل مكافحة استغالل األطفال ألغراض اجلنس من أولويات                             ترحـب اللجـنة بقـرا      -  ٨٧
                                                                                                             إال أنه يساور اللجنة بالغ القلق إزاء تفشي ظاهرة االستغالل اجلنسي وما يتصل بذلك من مسائل، على حنو                    .         حكومـته 

                                       املواد اخلليعة، الصادر عقب زيارته                                                                                             أشـري إلـيه أيضا يف تقرير املقرر اخلاص املعين ببيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف               
   ).E/CN.4/2004/9/Add.2   (    ٢٠٠٣              الربازيل يف عام 

  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -  ٨٨

                                                                                        تشجيع وتيسري اإلبالغ عن حوادث االستغالل اجلنسي والتحقيق يف االنتهاكات املزعومة وحماكمة              ) أ ( 
                                    مرتكبيها وإنزال العقوبة املناسبة هبم؛

ـ   ) ب (                                                                             ري احلماية للضحايا ممن يتم استغالهلم واالجتار هبم ألغراض اجلنس، ال سيما توفري سبيل          توف
                                                                                                              الوقايـة هلم وإعادة إدماجهم يف اجملتمع وإتاحة الفرص هلم لالستفادة من الرعاية الصحية واملساعدة النفسية                

                             يز التعاون مع املنظمات غري                                                                                         بطـريقة مناسبة ومنسقة تبعا لثقافة الفرد، وذلك من خالل مجلة أمور، منها تعز             
                          احلكومية  والبلدان اجملاورة؛

                                                                                               العمـل بتوصية املقرر اخلاص بإنشاء حماكم جنائية متخصصة لضحايا اجلرائم من األطفال، فضال                ) ج ( 
  .                                                                               عن وحدات متخصصة تابعة ملكتب املدعي العام ودوائر شرطة متخصصة حلماية األطفال واملراهقني
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              أطفال الشوارع

                                                                                                        ب اللجـنة عن قلقها الشديد إزاء ارتفاع عدد أطفال الشوارع واحتمال تعرض هؤالء األطفال لعمليات                     تعـر  -  ٨٩
                                                                                                          اإلعدام خارج نطاق القضاء وشىت أشكال العنف، مبا يف ذلك التعذيب واالعتداء اجلنسي واالستغالل اجلنسي، وإزاء عدم        

  .                                         ألطفال، وتقصري الشرطة يف تسجيل األطفال املختفني                                                      وجود استراتيجية منهجية وشاملة ملعاجلة الوضع ومحاية هؤالء ا

  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -  ٩٠

                                                                                                 وضـع اسـتراتيجية شاملة ملعاجلة ارتفاع عدد أطفال الشوارع، بغية التخفيف من هذه الظاهرة                 ) أ ( 
           ومكافحتها؛

                           صحية وفرص التعليم، بغية                                                                         تـأمني الغذاء واملسكن املالئمني ألطفال الشوارع، فضال عن الرعاية ال            ) ب ( 
  .                                                    دعم منوهم الكامل، وتوفري ما يكفي من احلماية واملساعدة هلم

              تعاطي العقاقري

                                                                                                                 إن اللجـنة، إذ حتـيط علما بإنشاء األمانة الوطنية ملكافحة املخدرات وبالدراسات اليت جتريها الدولة الطرف،                  -  ٩١
    .                             مؤثرات العقلية زيادة ملحوظة                                                   يساورها بالغ القلق إزاء زيادة استعمال طالب املدارس لل

                                                                                        ً               توصـي اللجـنة الدولة الطرف بإجناز دراسة ترمي إىل حتديد األسباب اجلذرية هلذه الظاهرة ومداها حتديداً              -  ٩٢
  .                                           أفضل، بغية اختاذ تدابري فعالة ملنعها ومكافحتها

            قضاء األحداث

                                         لق إزاء عدم وجود ضمانات واضحة تكفل                           إال أهنا، تشعر بالق     .                                              تـنوه اللجـنة بإنشاء حماكم خاصة باألحداث        -  ٩٣
                                                     كما يساورها قلق ألن التدابري االجتماعية التعليمية         .                                                                  حماكمـة عادلة وسريعة، وعدم إنفاذ قواعد االحتجاز رهن احملاكمة         

     ُ                                                                                                              قـلما ُتطبق، ونتيجة لذلك، يوجد عدد كبري من األشخاص دون سن الثامنة عشرة حمتجزين، كما يقلقها سوء أوضاع                   
                                                                                                                وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء اإلبالغ بكثرة عن حاالت إساءة معاملة املساجني الشبان وقلة إمكانيات تأهيل                  .        االحتجاز

                                                                                                                       األحداث وإعادة إدماجهم بعد اإلجراءات القضائية، وإزاء عدم انتظام التدريب املقدم للقضاة واملدعني العامني وموظفي                
  .                        السجون يف جمال حقوق األطفال

                                                                                          الدولة الطرف مبواصلة جهودها الرامية إىل النهوض بنظام قضاء األحداث يف مجيع واليات                            توصـي اللجنة   -  ٩٤
                                           منها، وغري ذلك من معايري األمم املتحدة يف جمال   ٣٩   و  ٤٠   و  ٣٧                                                 االحتـاد وفقـا ألحكام االتفاقية، وال سيما املواد       

  ،  )           قواعد بيجني  (                    شؤون قضاء األحداث                                                                                قضـاء األحداث، مبا يف ذلك قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة             
                               ، وقواعد األمم املتحدة حلماية      )                        مبادئ الرياض التوجيهية   (                                                        ومـبادئ األمـم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث          

   .                                                                                                       األحداث احملرومني من حريتهم، ومبادئ فيينا التوجيهية اخلاصة بالعمل املتصل باألطفال يف إطار نظام العدالة اجلنائية
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  :                                                                    إطار هذه العملية، توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بوجه خاص مبا يلي  ويف -  ٩٥

                                                                                                     تنفـيذ القواعد ذات الصلة من قانون قضاء األحداث تنفيذا تاما، مبا يف ذلك التدابري االجتماعية                  ) أ ( 
                                      التعليمية يف كامل إقليم الدولة الطرف؛ 

                                         ا األشخاص دون سن الثامنة عشرة الذين                                                              إتاحـة وتشـجيع القيام، قدر املستطاع، بتسوية قضاي          ) ب ( 
                                                   خالفوا القانون، دون اللجوء إىل اإلجراءات القضائية؛  

                                                                                                 اعتـبار احلرمان من احلرية مالذا أخريا وألقصر فترة ممكنة، وسن قانون يقيد مدة االحتجاز رهن                  ) ج ( 
            ورة منتظمة؛                                                                    احملاكمة، وضمان قيام قاض بالنظر يف شرعية هذا االحتجاز يف أسرع وقت ممكن وبص

                                                                                    توفري املساعدة القانونية وسائر أشكال املساعدة لألشخاص دون سن الثامنة عشرة يف مرحلة مبكرة   ) د ( 
                      من اإلجراءات القضائية؛

                                                                                        محايـة حقوق األشخاص دون سن الثامنة عشرة احملرومني من حريتهم وحتسني أوضاع احتجازهم                  ) ه ( 
                                                                م تتوفر فيها أوضاع تالئم سنهم واحتياجاهتم، وبتأمني إمكانية                                                       وسجنهم، وذلك من خالل إنشاء مؤسسات خاصة هب       

                                                                                                                   االسـتفادة من اخلدمات االجتماعية، ال سيما الرعاية الصحية والتعليم، يف مجيع مراكز االحتجاز يف الدولة الطرف،                 
      حملاكمة                                                                                                    وريث إنشاء تلك املؤسسات، ضمان فصل األحداث عن البالغني يف مجيع السجون وأماكن االحتجاز رهن ا               

                  يف مجيع أحناء البلد؛

                                                                                                  التحقـيق يف أي قضـية سـوء معاملة من قبل موظفي إنفاذ القانون، مبن فيهم حراس السجون،                    ) و ( 
                                                                                                               ومقاضـاة الفـاعلني ومعاقبتهم، وإرساء نظام مستقل يراعي الطفل ويسهل الوصول إليه ألغراض تلقي الشكاوى                

            والبت فيها؛

                                                                نتظم بأسرهم أثناء احتجازهم يف مرافق نظام قضاء األحداث، ال                                           ضمان بقاء األطفال على اتصال م       ) ز ( 
                                    سيما بإعالم اآلباء عن احتجاز أبنائهم؛

                                                                                            قـيام موظفـني طبيني مستقلني بإجراء فحوصات طبية منتظمة لألشخاص دون سن الثامنة عشرة                 ) ح ( 
                  احملرومني من حريتهم،

                                           ضاء األحداث يف جمال املعايري الدولية ذات الصلة؛                                            وضع برامج لتدريب مجيع املهنيني العاملني يف نظام ق  ) ط ( 

                                                        ً                           بـذل قصـارى اجلهـد لوضـع برنامج إلصالح األحداث وتأهيلهم اجتماعياً عقب اإلجراءات            ) ي ( 
          القضائية؛

  ، CRC/C/64 (                                                                            مـراعاة توصـيات اللجنة اليت اعتمدهتا يوم مناقشتها العامة بشأن قضاء األحداث       ) ك ( 
  ؛ )   ٢٣٨     إىل    ٢٠٣           الفقرات من 
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                                                                                        طلب املساعدة التقنية يف جمايل قضاء األحداث وتدريب الشرطة من جهات من بينها مفوضية األمم          ) ل ( 
   .                                                                                          املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة ومعهد البلدان األمريكية لشؤون األطفال

                                                           األطفال املنتمون إىل إحدى فئات األقليات أو مجاعات السكان األصليني

                                                               بالتنظيم االجتماعي جلماعات الكان األصليني وبعاداهتم ولغاهتم            ١٩٨٨                                       ترحـب اللجـنة باعتراف دستور عام         -  ٩٦
                                                                                                     إال أنه، على حنو ما أشارت إليه الدولة الطرف، يدعو قانون اهلنود إىل اندماج ال يتوافق ومبدأ                   .                       ومعـتقداهتم وتقاليدهم  

  ُ       ، ُيعتربون 10.406/02                                   سكان األصليني ما عادوا، مبوجب القانون                  ً       وترحب اللجنة أيضاً بأن ال  .                            احـترام تـنوع الـثقافات    
                        غري أن اللجنة يساورها      .                                                                       ، ومبا تبذله الدولة الطرف من جهود يف سبيل ترويج التعليم بلغتني            "                         مواطـنني عاجـزين نسبيا     "

                        م وتردي نوعية اخلدمات                                                                                                     شديد القلق إزاء تدين مستويات معيشة أطفال اجملتمعات األصلية وقلة الفرص التعليمية املتاحة هل             
  .                                              الصحية املتوافرة هلم، وما يعانونه من سوء التغذية

                                                                                                           حتـث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابري تكفل على حنو فعال تدارك الفجوة يف فرص احلياة املتاحة                   -  ٩٧
ّ   جتماعي، وصّد                                                                      وينبغي تقدمي أنشطة التدريب والتوعية هبدف القضاء على التعصب اال           .                        ألطفـال السكان األصليني              

    .                                                                                           منطق االستعمار السائد على مدى التاريخ، والذي ال يترك أي جمال للمعاملة على أساس املساواة الفعلية

                                                                                                           توصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بأن تعتمد التدابري املناسبة من أجل محاية حقوق أطفال مجاعات السكان                 -  ٩٨
                                                                   ية التارخيية والثقافية والعادات والتقاليد واللغات وفقا ألحكام                                                         األصـليني، وال سـيما حقوقهم يف احلفاظ على اهلو         

                                                                                                                     الدسـتور، وبـأن تضع يف اعتبارها توصيات اللجنة اليت اعتمدهتا يوم مناقشتها العامة بشأن حقوق أطفال السكان                  
  .    ٢٠٠٣      سبتمرب  /                  األصليني يف شهر أيلول

  املتابعة والنشر-٨

        املتابعة

                                                                     اختاذ التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذا كامال، وذلك مثال                                  توصـي اللجنة الدولة الطرف ب      -  ٩٩
                                                                                                             مـن خـالل نقلها إىل أعضاء جملس الوزراء أو الديوان أو هيئة مماثلة، والربملان، وحكومات وبرملانات املقاطعات أو          

  .        املناسب                                                                          الواليات، كلما أمكن ذلك، كيما جيري النظر فيها واختاذ إجراءات إضافية على النحو

      النشر

                                                                                                           توصـي اللجـنة كذلك بإتاحة ما قدمته الدولة الطرف من تقرير أويل وردود مكتوبة وما يتصل بذلك من                  -   ١٠٠
                                                                         اعتمدهتا اللجنة على نطاق واسع، من خالل شبكة اإلنترنت على سبيل املثال ال         )                   مالحظـات ختامـية    (          توصـيات   

                                                   املدين وجمموعات الشباب والفئات املهنية واألطفال، بغية                                                    احلصـر، كـيما يطلع عليها عامة الناس ومنظمات اجملتمع   
    .                                               إثارة النقاش والتوعية باالتفاقية وتنفيذها ورصدها
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  التقرير املقبل-٩

  .                من االتفاقية    ٤٤                                                                                              تؤكـد اللجـنة أمهية اتباع أسلوب لتقدمي التقارير يكون يف توافق تام مع أحكام املادة                  -   ١٠١
                                                                           ليات الدول األطراف جتاه األطفال مبوجب االتفاقية ضمان إتاحة فرص منتظمة                                            ويشـمل أحد اجلوانب اهلامة ملسؤو     

              ُ                                    ويف هذا الصدد، ُيعترب قيام الدول األطراف بتقدمي          .                                                                  للجنة حقوق الطفل كي تنظر يف التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية          
                      بعض الدول األطراف جتد                وتقر اللجنة بأن  .                                                                         الـتقارير عـلى أسـاس منـتظم ويف الوقت املناسب أمرا بالغ األمهية             

                                                       وكتدبري استثنائي يرمي إىل مساعدة الدولة الطرف على الوفاء   .                                                  صعوبات يف تقدمي التقارير يف موعدها وبصفة منتظمة     
                                                                                                                     بالـتزاماهتا املـتعلقة بـتقدمي التقارير، ومن مث االمتثال التام ألحكام االتفاقية، تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي           

                                ، وهو موعد استحقاق تقدمي التقرير     ٢٠٠٧        أكتوبر   /              تشرين األول    ٢٣                                   ية الثاين والثالث والرابع حبلول                     تقاريرها الدور 
       وتنتظر    ). CR/C/118               انظر الوثيقة    (         صفحة      ١٢٠                                                وينبغي أال يتجاوز عدد صفحات التقرير املوحد          .                 الـدوري الرابع  

   .                                ات، على حنو ما نصت عليه االتفاقية                                                                 اللجنة من الدولة الطرف بعد ذلك أن تقدم تقاريرها الدورية كل مخس سنو

 بوتسوانا: املالحظات اخلتامية

ّ                     نظـرت اللجنة يف التقرير األّويل لبوتسوانا         -   ١٠٢                         ) CRC/C/51/Add.9(     املقّدم يف ،        ّ      ، يف      ٢٠٠٣       يناير   /               كانون الثاين    ١٠     
           ، واعتمدت      ٢٠٠٤       سبتمرب   /        أيلول   ١٦             املعقودتني يف     ) CRC/C/SR.978    و CRC/C/SR.977      انظر     (   ٩٧٨    و    ٩٧٧         جلستيها  

ّ   تشرين األّول ١          املعقودة يف   ) CRC/C/SR.999   (   ٩٩٩         يف جلستها    :              ّ           املالحظات اخلتامّية التالية    ٢٠٠٤       أكتوبر  /         

ّ    مقد مة-ألف      

ّ                                                              ترّحـب اللجنة بتقدمي التقرير األّويل للدولة الطرف، بالرغم من التأخري الكبري يف تقدميه              -   ١٠٣                           ّ ّ             كما ترّحب اللجنة     .          
                                    مما مسح بفهم أوضح حلالة األطفال يف         ) CRC/C/Q/BWA/1 (                            ائمة القضايا اليت طرحتها                                     بـتقدمي الردود املكتوبة على ق     

  .                                   ّ                                                   وتالحظ اللجنة كذلك احلوار املفتوح والبّناء الذي أجرته مع الوفد الرفيع املستوى للدولة الطرف  .             الدولة الطرف

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

ّ                                             ترّحـب اللجنة باعتماد برنامج عمل وطين حول أطفا    -   ١٠٤               ، وبإنشاء جلان     ٢٠٠٣-    ١٩٩٣                  ل بوتسوانا للفترة   
  .                                                     املناطق املعنية برفاه الطفل واللجنة الوطنية لرفاه الطفل

                ً                                                                                          وحتيط اللجنة علماً مع التقدير بإنشاء اجمللس الوطين لإليدز، برئاسة الرئيس، وبالسياسة الوطنية ملكافحة               -   ١٠٥
ّ         ً  اإليدز اليت عّدلت مؤخراً /                       فريوس نقص املناعة البشرية            .  

ّ                                    وترّحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، عام  -   ١٠٦ ّ    بشأن احلّد    ١٣٨                                      ، على اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم     ٢٠٠٠            
  .                                                               بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها   ١٨٢                       األدىن لسن االستخدام ورقم 

ّ                                             كما ترّحب اللجنة بالتصديق على امليثاق اإلفريقي حلقوق ا -   ١٠٧   .           لطفل ورفاهه      
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  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ االتفاقية-جيم 

                         ّ       ً                   اإليدز الواسع النطاق قد خلّف آثاراً وخيمة على         /              ّ                                      تالحـظ اللجنة أنّ وباء فريوس نقص املناعة البشرية         -   ١٠٨
  .                                  ّ                         تنمية الدولة الطرف بصورة عامة وال سّيما على إعمال حقوق الطفل

 صيات دواعي القلق الرئيسية والتو-دال 

  تدابري التنفيذ العامة-١

         التحفظات

ّ         من االتفاقية ولكّنها ترّحب مبا  ١                         ّ                                     تالحظ اللجنة مع األسف التحفّظ الذي أبدته الدولة الطرف على املادة  -   ١٠٩       ّ                
  .                     ّ          ّ                                        علمته خالل احلوار من أنّ هذا التحفّظ سيسحب حاملا تنجز عملية مراجعة القانون

                                       من االتفاقية يف أقرب وقت ممكن من         ١   ّ                    حتفّظها على املادة                                           توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسحب      -   ١١٠
  .                                 خالل اإلسراع يف عملية مراجعة القانون

          التشريعات

               ً      هبدف جعله متسقاً مع     ١٩٨١               ً                                                       حتيط اللجنة علماً مع التقدير بعملية املراجعة الشاملة لقانون األطفال لعام  -   ١١١
ّ                             ولكّن اللجنة ال تزال تشعر بالقلق   .               أحكام االتفاقية   ّ                           ّ                            ألنّ هذه العملية كانت بطيئة وألنّ القانون احلايل قد عفا عليه    

      ّ               ّ            ُ                كما أنّ اللجنة قلقة ألنّ االتفاقية مل ُتدمج يف           .                                                                 الـزمن وهـو ال يـأخذ يف االعتبار مبادئ االتفاقية وأحكامها           
                   رفية والتقاليد ال                 ّ                 يضاف إىل ذلك أنّ القوانني الع       .              ّ                                                 التشـريعات احمللّية وال ميكن بالتايل االحتجاج هبا أمام احملاكم         

  .                                    تعكس بالكامل مبادئ االتفاقية وأحكامها

                                                                                                    توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تنجز مراجعتها العامة لقانون الطفل يف أسرع وقت ممكن وأن                  -   ١١٢
                                                                                     ّ        تستعني بالتوصيات الناجتة عن هذه املراجعة كأساس إلدخال التعديالت الضرورية على القانون لكي يّتسق مع 

                                                                                 كما توصي اللجنة بأن تسرع الدولة الطرف قدر اإلمكان يف تنفيذ عملية تعديل               .              قية وأحكامها             مبادئ االتفا 
ّ                 القـانون هـذه وأن تسـهر على تطبيق قانون الطفل املعّدل                                                        وتوصي اللجنة كذلك بأن تدمج االتفاقية يف         .                                               

  .           واالتفاقية             ّ                                                         التشريعات احمللّية وباختاذ التدابري الالزمة لتأمني االتساق بني القوانني العرفية

        التنسيق

                                                                                              تشعر اللجنة بالقلق إزاء وضع اللجنة الوطنية لرفاه الطفل اليت يبدو أهنا عدمية األنشطة حىت اآلن، ويرجع  -   ١١٣
  .         ً                                     ذلك أساساً إىل افتقارها للموارد البشرية واملالية
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                    البشرية واملالية                    ً        ّ                                                               وتوصـي اللجـنة أيضاً بأن توفّر الدولة الطرف للجنة الوطنية لرفاه الطفل املوارد              -   ١١٤
                                                                                                            الضـرورية والكافية عن أجل متكينها من االضطالع بفعالية بدورها األساسي بصفتها هيئة التنفيذ والتنسيق               

                                                              وعلى الدولة الطرف، إذا ما دعت الضرورة إىل ذلك، أن تطلب املساعدة   .                               الرئيسية فيما يتعلق حبقوق الطفل
  .                 الدولية هلذا الغرض

                  خطط العمل الوطنية

ّ                                                                 رّحب اللجنة باعتماد برنامج العمل الوطين بشأن األطفال للفترة          ت -   ١١٥                       وباملعلومات اليت تفيد     ٢٠٠٣-    ١٩٩٣ 
ّ                              بأنه جيري حالياً تطويّر برنامج للعمل الوطين للفترة       ّ                          غري أنّ اللجنة ختشى أن تفتقر خطة   .         سيخلفه    ٢٠١٣-    ٢٠٠٤              ً     

ّ                   تشعر بالقلق ألنّ التأّخر يف تقييم اخلطة                                                              العمل الوطنية إىل أحكام واضحة حول رصد وتنسيق عملية تطبيقها وهي      ّ               
ّ                                            قد أّدى إىل التأّخر يف صياغة برنامج العمل الوطين الذي سيخلفها           ّ     .  

                                                                                         وتوصي اللجنة بأن تسرع الدولة الطرف يف عملية تقييم خطة العمل الوطنية السابقة وبأن تسهر على  -   ١١٦
  .      ّ                                           أن يغطّي برنامج العمل اجلديد مجيع ميادين حقوق الطفل

         ّ د املستقلّ    الرص

    ّ                                          ، تعّبر عن قلقها إزاء افتقار هذا املكتب            ١٩٩٧                      ً                                     إن اللجنة، إذ حتيط علماً بإنشاء مكتب أمني املظامل عام            -   ١١٧
                                         كما يساور اللجنة القلق إزاء نقص الوعي بني   .                                                                  لـلموارد البشـرية واملالية الضرورية لعمله على الوجه الصحيح        

  .   ظامل           ّ                           الناس، وال سّيما بني األطفال، بدور أمني امل

                               ّ                                       حول دور املؤسسات الوطنية املستقلّة حلقوق اإلنسان يف تعزيز ومحاية            ٢                                     وباإلشـارة إىل التعليق العام رقم        -   ١١٨
                                 ّ                                                    ، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تؤّمن ملكتب أمني املظامل املوارد البشرية واملالية             )CRC/GC/2002/2 (             حقوق الطفل   

ّ                                                  أن تعّزز على وجه اخلصوص قدرة هذا املكتب على معاجلة الشكاوى                                                الضـرورية لـيقوم مبهامه على أفضل وجه، وب              
ّ                                 املقّدمـة من األطفال ومن غريهم بشأن انتهاك حقوق الطفل والتصّدي هلا على أفضل وجه، وأن حتّسن من إمكانية                                             ّ                                                    ّ    

  .                                                                             وصول األطفال إىل مكتب أمني املظامل، مبا يف ذلك من خالل محالت إعالمية منتظمة وخط هاتف جماين

ّ           ارد املخّصصة لألطفال   املو         

ّ                                                                                              إنّ اللجنة، إذ تقّدر التزام الدولة الطرف بتأمني املوارد الالزمة لإلنفاق االجتماعي، يساورها القلق إزاء                -   ١١٩               ّ  
  .                                     ّ                ّ                                 عدم كفاية خمصصات امليزانية لتلبية األولوّيات الوطنية واحمللّية يف جمال تعزيز ومحاية حقوق الطفل

ّ                                       أن ختّصص املزيد من املوارد لتنفيذ املادة                                      توصي اللجنة الدولة الطرف ب     و -   ١٢٠                    ً     ً          من االتفاقية تنفيذاً كامالً، وذلك    ٤    
                                                                                           ّ                     بـإيالء أولويـة يف خمصصات امليزانية لضمان إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لألطفال، وال سّيما                

            نقص املناعة                                 ر املصابة أو املتأثرة بفريوس                                                   ً                               األطفال الذين ينتمون إىل الفئات احملرومة اقتصادياً، مبن فيهم األطفال واألس          
   ".                                                              إىل أقصى حدود مواردها املتاحة، وحيثما يلزم، يف إطار التعاون الدويل   "           اإليدز، وذلك /       البشرية
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                                                           ّ                                      ويف هـذا الصدد، توصي اللجنة كذلك بأن تسهر الدولة الطرف على أالّ يكون التفاقات التجارة                 -   ١٢١
ّ                             احلّرة اإلقليمية وغريها من اتفاقات                                                            ً       التجارة احلرة تأثري سليب على إعمال حقوق الطفل، وأن تسهر حتديداً على   

ّ        ً                               احلؤول دون تأثري هذه االتفاقات سلباً على إمكانية تأمني الدواء الفّعال جماناً أو بأدىن األسعار لصاحل األطفال                              ً                                
  .     اإليدز /                  نقص املناعة البشرية                    وغريهم من ضحايا فريوس 

            مجع البيانات

ّ          ترّحب اللجن  -   ١٢٢                           ّ                                                                       ة بالبيانات اإلحصائية اليت متّ توفريها يف الردود املكتوبة، ولكنها تشعر بالقلق إزاء االفتقار                
ّ        ّ                                                        إىل آلية تسمح جبمع وبتحليل البيانات الكمّية والنوعّية املفّصلة واملصّنفة حول األشخاص الذين هم دون الثامنة                       ّ         ّ                                      

                   ّ                         طيها االتفاقية، وال سّيما بشأن الفئات األكثر                                                                   عشـرة من العمر، وذلك بصورة منتظمة ويف مجيع اجملاالت اليت تغ           
    ً                                  ّ                                           ّ                        ضعفاً، مبا فيها األطفال الذين يعيشون يف ظلّ الفقر، واألطفال الذين يعيشون يف املناطق الريفّية والنائية، واألطفال 

  .                                   ّ                          املعوقون، وأطفال الالجئني، وأطفال السكّان األصليني، وأطفال الشوارع

ّ        ّ    ُ ّ                       لة الطرف نظاماً شامالً جلمع البيانات املفّصلة واملصّنفة ُيّتخذ كأساس                                       توصي اللجنة بأن تنشئ الدو     و -   ١٢٣                  ً     ً              
ّ                                                                        ّ                      لتقيـيم الـتقّدم احملرز يف إعمال حقوق الطفل ويسهم يف صياغة السياسات اهلادفة إىل تنفيذ االتفاقّية                     كما   .            

  .       للطفولة                                                                                    توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلتمس املساعدة التقنية من منظمات منها منظمة األمم املتحدة 

             نشر االتفاقية

  ّ                    ً                                                                              إنّ اللجـنة، إذ حتـيط علماً باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف يف إطالق محالت التوعية، ال تزال تشعر               -   ١٢٤
         ّ                                                             ّ                                           بـالقلق ألنّ الفـئات املهنية، واألطفال، واآلباء، واألمهات، وعامة اجلمهور، غري مطّلعني مبا فيه الكفاية على                 

ّ        قوق املكّرس فيها                         االتفاقية وعلى هنج إعمال احل       ّ                                                    كما أنّ اللجنة تشعر بالقلق لعدم نشر االتفاقية على نطاق كاف   .        
  .              ّ       ّ                               على الصعيد احمللّي، وال سّيما يف املناطق الريفية والنائية

                                                                                         توصـي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لضمان أن تكون أحكام االتفاقية معروفة على نطاق      و -   ١٢٥
                                                     وتوصيها كذلك مبواصلة تعزيز التدريب املنتظم واملالئم بشأن   .           لى حد سواء                           واسع ويفهمها الكبري والصغري ع

                                                              ّ                                   االتفاقية لصاحل مجيع الفئات املهنية اليت تعمل مع الطفل ولصاحله، وال سّيما القضاة، واحملامون، وموظفو إنفاذ 
ّ                 القـانون، والقـادة التقليديون، واملعلمون، ومديرو املدارس، والعاملون يف جمال الصّحة،                                مبن فيهم األطباء                                                                             

                               وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف   .                                                             النفسيون واملرشدون االجتماعيون، وموظفو مؤسسات رعاية األطفال    
       وتقترح   .                           ّ                                               ّ                         بأن تدمج حقوق اإلنسان، وال سّيما اتفاقية حقوق الطفل، يف املناهج املدرسية على كلّ مستوياهتا              

                                                     ن منظمات منها مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق                                                 تلتمس الدولة الطرف املساعدة التقنية م                   اللجـنة أن    
  .                                                                              اإلنسان، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة



CRC/C/143 
Page 30 

 

  تعريف مفهوم الطفل-٢

    ريف                                  ّ                                                     ّ                          يف الوقـت الـذي تعترف فيه اللجنة بأنّ الدولة الطرف تعي حقيقة عدم الوضوح التشريعي يف ما يتعلّق بتع                    -   ١٢٦
  .                    ّ                        ّ                                               ً                     مفهوم الطفل، فإهنا توّد أن تعيد التأكيد على أنّ األعمار املختلفة احملددة يف التشريع املعمول به حالياً ال تتوافق مع االتفاقية

                                                                من هذه املالحظات اخلتامية، توصي اللجنة الدولة الطرف بتسريع عملية   ١١                       باإلشـارة إىل الفقرة      و -   ١٢٧
                          ّ          من اتفاقية حقوق الطفل ويطّبق       ١                                    ف ملفهوم الطفل يتماشى مع املادة                                          اإلصالح التشريعي من أجل وضع تعري     

  .                      كذلك ضمن القانون العريف

  املبادئ العامة-٣

            عدم التمييز

                                                                                                   تعـرب اللجـنة عن قلقها إزاء عدم توافق الدستور، كما تشري إىل ذلك الدولة الطرف، مع حكم عدم              -   ١٢٨
       ً                                                      لق أيضاً إزاء استمرار التمييز االجتماعي ضد فئات األطفال                            وتشعر اللجنة بالق    .                                   التميـيز الـوارد يف االتفاقـية      

                                                                                                  الضعيفة، مبن فيهم األطفال املعوقون، وأطفال الشوارع، وأطفال الريف، واألطفال املولودون خارج إطار الزواج، 
                                                                                                     واليـتامى، واألطفـال املودعـون مؤسسـات الـرعاية، واألطفال املتأثرون أو املصابون بفريوس نقص املناعة          

   ّ                                               ّ                                               وتعّبر اللجنة عن قلقها العميق إزاء وضع الفتيات، ال سّيما املراهقات، اللوايت يعانني، حبسب                .      اإليدز /      شـرية    الب
ّ                             اعتراف الدولة الطرف، من التهميش والقوالب النمطية القائمة على نوع اجلنس، مما ُيضعف فرصهّن يف التعليم،                          ُ                                                                          

ّ                                           كما أهنّن أكثر عرضة للعنف اجلنسي وسوء املعاملة ولإلصا   .     اإليدز /                           بة بفريوس نقص املناعة البشرية      

  :                                وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ١٢٩

ّ                                                                           أن تعّدل التشريعات احلالية وتعتمد قوانني جديدة تكفل متتع مجيع األطفال اخلاضعني لواليتها   ) أ (       
  ؛ ٢                                                  ً         بكل احلقوق اليت تنص عليها االتفاقية من دون متييز، وفقاً للمادة 

ّ                                                ً ية للخدمات االجتماعية وحتّدد أهدافها لصاحل األطفال املنتمني إىل أشد الفئات ضعفاً؛            أن تويل األولو  ) ب (                          

               ً     ً                                                               أن تويل اهتماماً خاصاً لوضع الفتيات من خالل محالت التوعية، واملشاركة، ودعم ومحاية الفتيات؛  ) ج ( 

ّ                                                                            أن تضـّمن التقرير الدوري القادم معلومات حمددة عن التدابري التشريعية وغريها             ) د (                      من التدابري اليت         
ّ                     نفذهتا الدولة الطرف ملكافحة كلّ أنواع التمييز املمارسة ضّد مجيع الفئات املستضعفة                         ّ                            .  

                                                                                                          وتطلب اللجنة تضمني التقرير الدوري القادم معلومات حمددة عن التدابري والربامج املتصلة باتفاقية حقوق               -   ١٣٠
                                                              مج العمل املعتمدين يف املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز                                                            الطفل واليت نفذهتا الدولة الطرف ملتابعة اإلعالن وبرنا       

   ١                                          ، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم            ٢٠٠١                                                                  العنصـري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، املعقود عام            
   ).             أهداف التعليم (              من االتفاقية   ٢٩           من املادة  ١           حول الفقرة 
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                  مصاحل الطفل الفضلى

                                                             ّ                                  لق املعلومات اليت تفيد بأن مبدأ مصاحل الطفل الفضلى ال يطبق على أمتّ وجه وال يراعى على                                   تالحـظ اللجنة بق    -   ١٣١
  .                                                                   النحو الواجب يف تشريعات الدولة الطرف وال يف ما ينفذ من سياساهتا وبراجمها

                                                                                                    وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املالئمة لضمان مراعاة مبدأ مصاحل الطفل                 -   ١٣٢
                        ّ                                                                              ضلى املراعاة الواجبة يف كلّ التشريعات والقرارات القضائية واإلدارية ويف املشاريع والربامج واخلدمات                الف

ّ                                                                             كما تشّجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد مجيع التدابري الضرورية لضمان عدم              .                       الـيت تؤثر يف األطفال           
  .                                    ل إشاعة الوعي لدى قادة اجملتمعات احمللية                                                ّ          إعاقة القوانني العرفية تنفيذ هذا املبدأ العام، ال سّيما من خال

                  احترام آراء الطفل

ّ                                             ترّحب اللجنة بتنظيم منتدى الطفل يف العام         -   ١٣٣                          ّ                            ، غري أهنا تعرب عن قلقها ألنّ آراء الطفل ال حتظى               ٢٠٠١  
           م واملؤسسات                          ّ                               ً                             حىت اآلن باالهتمام الكايف وألنّ احترام آراء الطفل ال يزال حمدوداً داخل األسرة ويف املدارس واحملاك

  .                       ً اإلدارية، ويف اجملتمع عموماً

  :                                              من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  ١٢               وعلى ضوء املادة  -   ١٣٤

ّ                                    أن تعـزز وتيّسر احترام آراء األطفال وإشراكهم يف مجيع املسائل اليت متّسهم داخل األسرة ويف                  ) أ (                                                   ّ            
                                                     ودرجة نضجهم، وذلك بوسائل منها اعتماد تشريعات جديدة؛                                    ً   ّ      املدرسة واحملاكم واهليئات اإلدارية، وفقاً لسّنهم 

      ّ                                                                            أن توفّر املعلومات التثقيفية لآلباء، واملعلمني، واملوظفني اإلداريني احلكوميني، وموظفي اجلهاز   ) ب ( 
                                                                                           القضائي، والقادة التقليديني، وللمجتمع بشكل عام، حول حقوق األطفال يف املشاركة ويف أن تؤخذ آراؤهم 

  .  ار       يف االعتب

  احلقوق واحلريات املدنية-٤

               تسجيل املواليد 

ّ                         ُ                                             ترّحب اللجنة بالتعديالت اليت أُدخلت على قانون تسجيل املواليد والوفيات لعام  -   ١٣٥                 لضمان التسجيل     ١٩٩٨  
               ّ                        ّ                                                                             اإللزامي هلم يف كلّ أراضي الدولة الطرف، ولكّنها مع ذلك تشعر بالقلق إزاء العدد الكبري من األطفال الذين مل                   

ّ   يتّم    .                              ّ                     تسجيلهم حىت اآلن عند والدهتم، وال سّيما يف املناطق النائية  

                                                                 حتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف اجلهود اليت تبذهلا، مبا يف                            من االتفاقية   ٧                   عـلى ضوء املادة      -   ١٣٦
  .                                                      ذلك تنظيم محالت توعية، لكفالة تسجيل مجيع األطفال عند والدهتم
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                العقوبة البدنية

         ّ                                                                             ق عميق أنّ قوانني الدولة الطرف جتيز العقوبة البدنية اليت تستعمل كوسيلة لتأديب                                تالحـظ اللجنة بقل    -   ١٣٧
  .                                             ً                                           األطفال يف املنازل، وكإجراء تأدييب يف املدارس، وفقاً لقانون التعليم، وكعقاب يف نظام قضاء األحداث

                    ل العقوبة البدنية                                                                                       وتوصي اللجنة الدولة الطرف بقوة بأن تتخذ تدابري تشريعية حتظر صراحة مجيع أشكا             -   ١٣٨
                                                            كما توصيها بتنفيذ محالت لتوعية اجلمهور ترمي إىل التشجيع           .                                        داخل األسر ويف املدارس واملؤسسات األخرى     

                                                                                                                   عـلى اعـتماد أشكال تأديبية إجيابية قائمة على املشاركة وخالية من العنف مبا يتوافق وكرامة الطفل وأحكام                  
  .                                                  نها، وذلك كبديل للعقاب البدين على مجيع مستويات اجملتمع   م  ٢٨           من املادة  ٢                        االتفاقية، ال سيما الفقرة 

  البيئة األسرية والرعاية البديلة-٥

                  مسؤوليات الوالدين

                                                                                                           تشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد املتزايد من األطفال الذين ال حيظون برعاية مالئمة من الوالدين ألسباب                 -   ١٣٩
  .                                    خمتلفة من بينها عدم إنفاق اآلباء عليهم

   :                                 وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ١٤٠

                                                                                            أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لكي تقدم للوالدين ولألسر اليت تعاين من ظروف صعبة بصفة                 ) أ ( 
                                                             خاصة ما يلزم من املساعدة املالية وغريها من أنواع الدعم ما أمكن؛

                           ولوية مراعاة مصاحل الطفل                                                                      أن تتخذ التدابري التشريعية وغريها من التدابري الالزمة لتضمن أ           ) ب ( 
                                                                             الفضلى وعدم منح أي من الوالدين حق الوصاية على األوالد بصورة آلية يف حالة الطالق؛

                                             ّ                                                    أن تتخذ تدابري لتحسني تطبيق أحكام القوانني املتعلّقة بنفقة إعالة الطفل من قبل اآلباء، ال                 ) ج ( 
                           ّ                           ومن ضمن هذه التدابري أن توفّر املعلومات لألمهات          .                                         األطفال الذين يولدون خارج نطاق الزواج      ّ                   سّيما بالنسبة إىل    

                                            ّ                                                                         حول األحكام القانونية املتعلقة هبذه املسألة، وتؤّمن املساعدة القانونية وغريها من أشكال املساعدة الضرورية بصورة               
ّ                                                            ّجمانـية بالنسبة إىل األمهات اللوايت ال يقدرن على حتّمل الكلفة، ال فيما يتعلق بإقامة الدعاوى القض                                ائية فحسب بل   ّ                                            

  .                                  ً فيما يتعلق بإنفاذ أحكام احملاكم أيضاً

                الرعاية البديلة

  :                                                                                                فيما تالحظ اللجنة اجلهود املبذولة لبلورة مبادئ توجيهية حول الرعاية البديلة، تشعر بالقلق إزاء ما يلي -   ١٤١

                     د مثل هذه التشريعات؛                                                                         افتقار الدولة الطرف إىل التشريعات اليت تنظم الرعاية البديلة والتأخري يف اعتما  ) أ ( 

                ً                                العدد الكبري جداً من األطفال احملرومني من بيئة أسرية؛  ) ب ( 
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  :   ّ                                       وحتثّ اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم مبا يلي -   ١٤٢

                                                                                            ً أن تتخذ دون مزيد من التأخري التدابري الالزمة لتطبيق املبادئ التوجيهية حول الرعاية البديلة تطبيقاً   ) أ ( 
                                                                            ّ                 غة واعتماد تشريعات تنظم خمتلف أشكال الرعاية البديلة، مبا يف ذلك الرعاية اليت توفّرها                  ً   ّ   ً              شـامالً وفّعـاالً ولصـيا     

                                  منظمات اجملتمع املدين، مبوجب االتفاقية؛

ّ                                                      أن حتّسن عمليات التنسيق وتقّدم الدعم املايل املالئم للمجتمع املدين املعين مبجال إعالة الطفل  ) ب (                       ّ     .  

      التبين

ّ      ّ                         ضاً ألنّ القواعد واإلجراءات اخلاصة بقانون التبّين ال تطّبق يف إطار القوانني العرفية                     تشعر اللجنة بالقلق أي -   ١٤٣                                     ّ   ً  .  

  :                                وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ١٤٤

ّ                    ّ                                                                ً                   أن تسّرع مراجعة قانون التبّني جلعل القواعد واملمارسات احلالية اليت تنظم مسألة التبين تتماشى متاماً مع                  ) أ (       
                                                       ّ                      ية حقوق الطفل يف حاالت التبين غري الرمسي، وللتشجيع على التبّني الرمسي يف داخل البلد؛                      االتفاقية وذلك لضمان محا

                                            املتعلقة حبماية األطفال والتعاون يف جمال         ٣٣                                                       أن تـدرس إمكانية التصديق على اتفاقية الهاي رقم            ) ب ( 
  .                التبين خارج البلد

                           إساءة معاملة األطفال وإمهاهلم

                                                   إجراء دراسة حول اآلثار االجتماعية واالقتصادية           ١٩٩٨                                  دائرة شؤون املرأة طلبت عام                      ً    ّ      حتـيط اللجنة علماً بانّ     -   ١٤٥
ّ            ّ                                                        ّ                                    املترتـبة على العنف ضّد املرأة، ولكّنها ال تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع مستوى العنف املرتيل وال سّيما العنف اجلسدي                                        

ّ                                                       ضّد األطفال واالعتداءات اجلنسية عليهم، باإلضافة إىل االفتقار إىل   .                                        إطار شامل للقوانني والسياسات يف هذا اجملال 

  :                                              من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  ٣٩   و  ١٩              ويف ضوء املادتني  -   ١٤٦

                                                                                      أن تعتمد تدابري قانونية وسياسات شاملة وجتاوبية تساعد على تغيري املواقف وحتسني مستوى الوقاية   ) أ ( 
ّ         والعالج يف حاالت العنف ضّد األطفال؛                       

               ً  ّ   ً                                                          أن تعتمد نظاماً فّعاالً لإلبالغ عن حاالت االعتداء على األطفال، مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي؛  ) ب ( 

                                                                                             أن جتـري حتقـيقات على النحو الواجب يف حاالت العنف ضد األطفال باتباع إجراءات قضائية                  ) ج ( 
ّ   تراعي حالة الطفل، وتفرض عقوبات على مرتكيب العنف مع املراعاة الواجبة حلّق ا                 لطفل يف اخلصوصية؛                                                                   

                                                                        أن تتخذ تدابري لضمان رعاية وإعادة تأهيل الضحايا وكذلك مرتكيب أفعال العنف؛  ) د ( 
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                                               أن تتخذ تدابري ملنع جترمي ووصم الطفل ضحية االعتداء؛    ) ه ( 

       ومنظمة   )          اليونيسيف (                                                                               أن تلـتمس املساعدة التقنية من منظمات منها منظمة األمم املتحدة للطفولة               ) و ( 
  .     عاملية        الصحة ال

ّ                 ّ   خدمات الصح ة والرعاية األساسي ة-٦            

               األطفال املعوقون

ّ                                                                                          ّ                   ترّحـب اللجـنة بصياغة سياسة وطنية للعناية باألشخاص الذين يعانون من إعاقات، ولكنها تشعر بالقلق ألنّ                  -   ١٤٧   
                 جمني يف اجملتمع أو                       ، كما أهنم غري مد     "           مصدر إحراج  "                                         ً                           األطفال املعوقني ال يزالون عرضة للتمييز وكثرياً ما يعتربهم ذووهم           

                                                                                                     ّ                    يف النظام املدرسي العادي بشكل عام، ويفتقرون إىل إمكانية الوصول إىل اخلدمات االجتماعية، مبا فيها الرعاية الصحّية،                 
  .    ّ                                       وال سّيما أولئك الذين يعيشون يف املناطق النائية

  )   ٩٦ /  ٤٨              معية العامة           قرار اجل  (                                                                         ويف ضـوء القواعـد النموذجـية اخلاصة بتحقيق تكافؤ الفرص للمعوقني              -   ١٤٨
          ، الفقرات CRC/C/69 (                                                                                     وتوصـيات اللجنة املعتمدة يف يوم املناقشة العامة الذي نظمته بشأن حقوق األطفال املعوقني      

                                                                                                   توصـي اللجـنة الدولـة الطرف بأن تواصل تعزيز جهودها ملكافحة املواقف التمييزية حبق األطفال                 )    ٣٣٩-   ٣١٠
ّ                                                        واألمهات، وأن تعّزز مشاركتهم يف مجيع أوجه احلياة االجتماعية والثقافية                                                  املعوقـني، ال سـيما بني األطفال واآلباء                          .  

ّ                          وعـلى الدولة أيضاً أن تضمن وصول مجيع األطفال املعوقني إىل خدمات الرعاية الصحّية والتعليم، وأن يتّم دجمهم،                                      ّ                                                     ً                
  .                                     بقدر اإلمكان، يف النظام التعليمي العادي

            ّ  اخلدمات الصحّية

                                   ّ                                                       تقدير تطوير استراتيجية الرعاية الصحّية األساسية، ال سيما اعتماد الالمركزية والوحدات                                 تالحـظ اللجنة مع ال     -   ١٤٩
     ّ  غري أنّ    .             ّ                                                                                                  الصـحية املتنقّلة، وكذلك احلوار الذي أطلق مع القادة التقليديني لضمان تكامل استراتيجيات اخلدمات الصحية              

   .    ّ                                   لصحّية، وإزاء ارتفاع معدالت وفيات األمهات                                                         اللجنة تبقى قلقة إزاء التفاوتات بني املناطق يف توفري اخلدمات ا

ّ                                                 وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز استراتيجيتها اخلاّصة بالرعاية الصحية األولية، من خالل                -   ١٥٠                                                           
ّ                                   تـأمني املوظفني املناسبني يف هذا اجملال وتوفري أفضل معايري الصّحة املمكنة جلميع األطفال                                     كما توصي اللجنة الدولة   .                                                    

ّ                                                                                                الطـرف بأن حتّد من التفاوتات بني املناطق ومن معدالت وفيات األمهات وذلك من خالل حتسني خدمات الرعاية                              
  .    ّ                                             ّ          الصحّية قبل الوالدة وتدريب القابالت على األساليب الصحّية للقبالة

      اإليدز /                       فريوس نقص املناعة البشرية

ّ                                                    ترّحـب اللجـنة بإنشاء اجمللس الوطين لإليدز برئاسة الرئيس    -   ١٥١                                         ، وباجمللس الوطين التنسيقي لإليدز، وباعتماد   
                                                      اإليدز، وبرنامج احلؤول دون انتقال املرض من األم إىل الطفل،  /                                                السياسـة الوطنية بشأن فريوس نقص املناعة البشرية   
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      من       ّ                                                               ً            غري أنّ اللجنة تشارك الدولة الطرف قلقها العميق إزاء املعدالت املرتفعة جداً             .                                  والـربنامج املعـين بيتامى اإليدز     
          ّ                                                                   اإليدز، ال سّيما بني النساء يف سنوات احلمل واليت تتفاقم نتيجة ألمور منها              /                                    اإلصابات بفريوس نقص املناعة البشرية    

  .                                                                         املمارسات التقليدية غري املالئمة والوصم وانعدام املعرفة يف جمال الوسائل الوقائية

                  اإليدز وحقوق الطفل / ة                                           حـول فـريوس نقـص املـناعة البشـري           ٣                                      ويف ضـوء التعلـيق العـام رقـم           -   ١٥٢
) CRC/GC/2003/3(                حتثّ اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها يف مكافحة انتشار وآثار فريوس نقص املناعة ،                                                                                          ّ    

                                                                                          اإليدز وذلك بوسائل منها تدريب املهنيني، وإطالق محالت التوعية والتثقيف حول الوقاية، وحتسني برنامج   /         البشـرية 
ّ                                                          ً                     ّم إىل الطفل، وذلك عن طريق توفري العقاقري املضادة للفريوسات جماناً وللجميع،                                                 الوقايـة مـن انتقال املرض من األ       

  .                                         وتعزيز مستويات احلماية والدعم ليتامى اإليدز

            صحة املراهقني

                                                               ّ                                              تشـعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع حاالت احلمل عند املراهقات، وعدم توفّر خدمات الصحة اإلجنابية املالئمة،                 -   ١٥٣
ّ                   دمات الصّحة العقلية للمراهقني             واالفتقار إىل خ         .  

ّ                                            حـول صحة املراهقني ومنّوهم يف سيـاق اتفاقيـة حقوق الطفل            ٤                                      ويف ضـوء التعلـيق العـام رقـم           -   ١٥٤                     
) CRC/GC/2003/4(                توصـي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف خدمات رعاية صحّية مالئمة للمراهقني مع التركيز ،                                            ّ                                                  

ّ                   على برامج الصّحة اإلجنابية والعقلية              .  

  التعليم واألنشطة الترفيهية والثقافية-٧

                                              ّ                                                  ّ                          تشعر اللجنة بالقلق إزاء املعلومات اليت تشري إىل أنّ التعليم االبتدائي غري جماين بالنسبة إىل غري املواطنني وأنّ الدولة                    -   ١٥٥
ّ                   الطرف تفكّر يف فرض رسوم على اآلباء واألمهات الذين ميكنهم حتّمل دفعها             ّ                    نّ التعليم االبتدائي                               كما يساور اللجنة القلق أل      .          ّ                                            

  .           ً                          ّ             ّ                                                 ليس إلزامياً وإزاء املعدالت العالية للتسّرب املدرسي ال سّيما بني الفتيات يف املدارس الثانوية، ألسباب منها احلمل

  :                                وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ١٥٦

                    ائي والزاميته، مبوجب                                                                            أن تتخذ مجيع التدابري التشريعية واإلدارية الالزمة لضمان جمانية التعليم االبتد      ) أ ( 
               من االتفاقية؛  ٢٨      املادة 

  ؛ )               قبل الوضع وبعده (                                                                  أن تستمر يف تعزيز األنشطة اليت تتيح للفتيات احلوامل الوصول إىل التعليم   ) ب ( 

ّ          أن تتخذ تدابري للحّد من معدالت الرسوب والتسّرب املدرسي؛  ) ج (                         ّ                   

ّ                                                  أن تعّزز جهودها لتحسني نوعية التعليم من خالل مراجع          ) د (                                              ة املناهج الدراسية، واعتماد وسائل تعليم           
     ّ          ّ            وتعلّم نشطة تركّز على الطفل؛



CRC/C/143 
Page 36 

 

ّ          أن توّسع نظام التدريب املهين وحتّسن نوعيته؛    ) ه (                         ّ       

                                                                                                  أن تلتمس املساعدة الدولية من منظمات منها منظمة األمم املتحدة للطفولة ومنظمة األمم املتحدة                ) و ( 
  .                       للتربية والعلم والثقافة

ّ   اخلاص ة تدابري احلماية-٨      

                                      االستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفال

ّ                       فـيما حتـيط اللجـنة علماً بتصديق الدولة الطرف على اتفاقييت منظمة العمل الدولية بشأن احلّد األدىن لسّن                    -   ١٥٧          ّ                                                             ً                    
       تفاقية   اال (                                                                         وبشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها             )    ١٣٨               االتفاقية رقم    (            االسـتخدام   

  .                                                                ّ                           ، تالحظ بقلق املعلومات الواردة يف تقرير الدولة الطرف واليت تشري إىل أنّ عمل األطفال يعترب مشكلة خطرية )   ١٨٢    رقم 

  :                                وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ١٥٨

                                                       ّ                          أن جتري دراسات لتقييم مدى تواتر وطبيعة عمل األطفال، وال سّيما أسوأ أشكال عمل األطفال؛  ) أ ( 

ّ                            حتّسن نظام ونوعية تفتيش العمل؛  أن  ) ب (     

                                                                                              أن تلـتمس املساعدة التقنية الدولية من منظمات منها منظمة العمل الدولية ومنظمة األمم                ) ج ( 
  .              املتحدة للطفولة

              االستغالل اجلنسي

  .       الطرف                                                                                            يساور اللجنة القلق إزاء تزايد حاالت االستغالل اجلنسي وسوء معاملة األطفال، اليت يذكرها تقرير الدولة -   ١٥٩

  :                                وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ١٦٠

ّ                                                                                           أن تعـّد دراسة حول األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي ألغراض جتارية، وأن تستعني بالبيانات اليت                 ) أ (       
                                                                                                              تتوصـل إليها هذه الدراسة لوضع سياسات وبرامج للحؤول دون االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية، مبا يف                 

                                                      ً     ّ                                      ة عمل وطنية حول االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية، وفقاً ملا متّ االتفاق عليه يف املؤمترين                                ذلـك تطوير خط   
ّ                                                                      العامليني األّول والثاين ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية، اللذين عقدا يف عامي    ؛    ٢٠٠١   و    ١٩٩٦          

ّ                                         أن تدّرب املسؤولني عن إنفاذ القوانني، واملرشدين اال   ) ب (  ّ                           جتماعيني، واملّدعني العامني على كيفية استالم                   
                                                                                   ّ   الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها واملقاضاة بشأهنا، بطريقة تراعي األطفال وحتترم خصوصية الضحّية؛

                                                                                                  أن تـويل األولوية لعمليات املساعدة على إعادة التأهيل وأن تضمن حصول الضحايا على التعليم                 ) ج ( 
  .            فسية واملشورة                           والتدريب وخدمات املساعدة الن
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            قضاء األحداث

                                                                                                                        تعـترف اللجـنة بـاجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف يف هذا اجملال، مبا يف ذلك إنشاء املدرسة اجلديدة للصناعة عام                      -   ١٦١
                                                                             إال أهنا ال تزال تشعر بالقلق ألن نظام قضاء األحداث ال يزال غري متوافق مع              .                                        املخصصـة لألطفـال املخالفني للقانون          ٢٠٠٢
ّ                           ويساور اللجنة القلق بشكل خاص ألن سّن املسؤولية اجلنائية احملدد ب    .                    م االتفاقية ومبادئها    أحكا   .                ً  سنوات منخفض جداً ٨                                 

  :                                وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ١٦٢

                 من االتفاقية،     ٤٠    و   ٣٩    و   ٣٧                                      ً     ً                          أن تضـمن تنفيذ معايري قضاء األحداث تنفيذاً تاماً، وخباصة املواد              ) أ ( 
                        ، ومبادئ األمم املتحدة     )          قواعد بكني  (                                                          مم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث                           وكذلـك قواعد األ   

                                                         ، وذلك يف ضوء يوم املناقشة العامة الذي عقدته اللجنة يف       )                        مبادئ الرياض التوجيهية   (                              التوجيهية ملنع جنوح األحداث     
                               بشأن إدارة شؤون قضاء األحداث؛    ١٩٩٥    عام 

ّ      أن ترفع سّن املسؤ  ) ب (  ّ             ً ولية اجلنائية إىل حّد مقبول دولياً؛                            

                                          ّ ُ                                                 أن تضمن فصل األطفال احملتجزين عن البالغني، وأالّ ُيلجأ إىل احلرمان من احلرية إال كإجراء                 ) ج ( 
                                    أخري، وألقصر فترة ممكنة ويف ظروف مالئمة؛

ّ    أن تعّزز   ) د (                    املهنيني املعنيني                                                                                 الربامج التدريبية املتعلقة باملعايري الدولية ذات الصلة واليت تستهدف مجيع               
                   بنظام قضاء األحداث؛

                                                                                                   أن تلـتمس املسـاعدة التقنية لتطوير وتعزيز نظام قضاء األحداث من منظمات منها منظمة األمم                    ) ه ( 
  .                                       ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  )          اليونيسيف (               املتحدة للطفولة 

  الربوتوكوالن االختياريان التفاقية حقوق الطفل-٩

ّ                                                                                تالحـظ اللجـنة أنّ الدولـة الطرف انضّمت إىل الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال                   -   ١٦٣                  ّ              
  .                                     ّ      ّ                                                           ّ  واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة، وأّنها وقّعت على الربوتوكول االختياري بشأن إشراك األطفال يف الصراعات املسلّحة

ّ                                                           ّ  صّدق على الربوتوكول االختياري بشأن إشراك األطفال يف الصراعات املسلّحة                             ّ  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأنّ ت -   ١٦٤  .  

  املتابعة والنشر-١٠

        املتابعة

                                                                                                      توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املالئمة لضمان التطبيق الكامل هلذه التوصيات، بوسائل         -   ١٦٥
ّ                       مـنها إحالـتها إىل أعضاء جملس الوزراء أو أّي هيئة أخر                                                                    ى مماثلة، واىل الربملان وحكومات وبرملانات املقاطعات أو                                              

  .                                                                                   الواليات، حسب االقتضاء، من أجل دراستها على النحو املناسب واختاذ املزيد من اإلجراءات بشأهنا
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      النشر

      تمدهتا                                                                                                          توصي اللجنة كذلك بأن تتيح الدولة الطرف تقريرها األويل وردودها املكتوبة واملالحظات اخلتامية اليت اع               -   ١٦٦
                                                                                                       اللجـنة، للجمهور على نطاق واسع، ومنظمات اجملتمع املدين، وجمموعات الشباب، واجملموعات املهنية، واألطفال، وذلك     

  .                                                                                             بوسائل تشمل شبكة اإلنترنت وال تقتصر عليها، هبدف إثارة النقاش والوعي حول االتفاقية وتنفيذها ورصدها

  التقرير التايل-١١

    ّ       ّ           ، فإّنها تؤكّد على أمهية  )CRC/C/139 (                                                 اعتمدهتا اللجنة بشأن تواتر تقدمي التقارير                                يف ضـوء التوصـية اليت      -   ١٦٧
  ّ                              ومثّة جانب هام ملسؤوليات الدول       .                من االتفاقية    ٤٤                                                                 ممارسة تقدمي التقارير على أساس االمتثال الكامل ألحكام املادة          

ّ                قوق الطفل للنظر يف التقّدم احملرز يف                                     ّ                                                إزاء األطفـال مبوجـب االتفاقية يتمثّل يف ضمان إتاحة فرص منتظمة للجنة ح                                    
                                                                                                 ويف هذا الصدد، يعترب قيام الدول األطراف بتقدمي التقارير على أساس منتظم ويف الوقت املناسب                 .                  تنفـيذ االتفاقية  
  س                                                                             مساعدة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماهتا بتقدمي التقارير على أسا            إىل                        وكتدبري استثنائي يرمي      .     ً         ّ    أمراً بالغ األمهّية  

ّ                       االمتـثال الكامل ألحكام االتفاقية، تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريريها الثاين والثالث يف تقرير موّحد يف                                                                                                                    
ّ                                ، وهو التاريخ الذي يستحّق فيه تقدمي تقريرها الثالث           ٢٠٠٧       أبريل   /        نيسان   ١٥                 موعـد أقصـاه               ّ        وينبغي أالّ يتجاوز   .                        
ّ                               وتنتظر اللجنة من الدولة الطرف أن تقّدم تقاريرها بعد ذلك             ).CRC/C/118      انظر   (         صفحة      ١٢٠                   حجم هذا التقرير                                         

ّ             كلّ مخس سنوات، على النحو املتوّخى يف االتفاقية                          ّ  .  

 كرواتيا: املالحظات اخلتامية

     انظر    (   ٩٨٢    و    ٩٨١               يف جلستيها    (CRC/C/70/Add.23)                                                         نظـرت اللجـنة يف الـتقرير الدوري الثاين لكرواتيا            -   ١٦٨
CRC/C/SR.981 & 982( ٩٩٩                   ، واعتمدت يف اجللسـة     ٢٠٠٤      سبتمرب  /       أيلول  ٢٠     تني يف         ، املعقود     (CRC/C/SR.999)  

  .                         ، املالحظات اخلتامية التالية    ٢٠٠٤       أكتوبر  /            تشرين األول ١          املعقودة يف 

  مقدمة-ألف 

                                                          ُ                                                  ترحـب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاين الذي أُعد وفقا للمبادئ التوجيهية املقررة،                -   ١٦٩
              ً          ، مما أتاح فهماً أوضح     (CRC/C/Q/HRV/2)                                                         بالردود اخلطية املفصلة على قائمة املسائل اليت طرحتها                    كما ترحب   

  .                                 وترحب اللجنة باحلوار البناء واملفيد  .                            ألوضاع األطفال يف الدولة الطرف

  تدابري املتابعة اليت اختذت والتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف-باء 

  :                  ترحب اللجنة مبا يلي -   ١٧٠

   ؛     ٢٠٠٣                                                إقرار القانون املتعلق بتعيني أمني مظامل لألطفال لعام   ) أ ( 

  ؛    ٢٠٠٣                                                                  تعديالت قانون األسرة، والقانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية يف عام   ) ب ( 
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  ؛    ٢٠٠٣                                 إقرار القانون املتعلق باللجوء عام   ) ج ( 

  .    ١٩٩٨      يف عام               من االتفاقية  ١           من املادة  ٩                                    سحب الدولة الطرف لتحفظها على الفقرة   ) د ( 

                                            على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل     ٢٠٠٢                                       وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف يف عام  -   ١٧١
                                                                                                               املـتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، والربتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال واستغالهلم يف البغاء               

  .               ويف املواد اخلليعة

                                                                                       بتصديق الدولة الطرف على الربوتوكول االختياري لالتفاقية املتعلق باتفاقية القضاء                            كما ترحب اللجنة   -   ١٧٢
   .     ٢٠٠١                                                                             على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية عام 

    حظر          بشأن      ١٨٢                                                                                        وترحـب اللجنة أيضا بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم               -   ١٧٣
                                ، وتصديقها على بروتوكول منع         ٢٠٠١                                                                       أسـوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها يف عام            

                                                                                                   االجتار باألشخاص، وخاصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه، وهو الربوتوكول امللحق باتفاقية األمم املتحدة 
   .     ٢٠٠٣                                     ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية يف عام 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 

  تدابري التنفيذ العامة-١

                       التوصيات السابقة للجنة

                                                                                                        تالحـظ اللجـنة مـع االرتـياح أن العديـد مـن الشـواغل الـيت أبدهتا والتوصيات اليت قدمتها                      -   ١٧٤
) CRC/C/15/Add.52    ف                                               بعـد الـنظر يف التقرير األويل للدولة الطر          )     ١٩٩٦         فـرباير    /         شـباط    ١٣             املؤرخـة  

(CRC/C/8/Add.19)    بيد أهنا تعرب عن أسفها ألن بعض الشواغل   .                                        عوجلت من خالل تدابري وسياسات تشريعية                                     
                                                                                                                     اليت أبدهتا والتوصيات اليت قدمتها فيما يتعلق، ضمن أمور أخرى، بعدم التمييز بني الالجئني العائدين فيما يتعلق                 

  ،  )  ٢٦        الفقرة   (                                  الدويل إلجياد حل ملشكلة املمتلكات                                ، والتعاون على املستوى      )  ١٥        الفقرة   (                       باسـتعادة ممـتلكاهتم     
                                  ، ومجيعها ذات صلة بإعمال حقوق       )  ٢٤        الفقرة   (                                                                   وتنظيم الربامج التدريبية لتعزيز عملية املصاحلة واحلوار الوطنيني         

                           ، مل جتد القدر الكايف من       )  ٢٥        الفقرة   (                                                                      الطفـل، وحالة األطفال الذين يوجدون مبؤسسات رعاية أو حتت كفالة            
  .                                          ً                       وتالحظ اللجنة أن الوثيقة احلالية تتناول جمدداً تلك الشواغل والتوصيات  .  ة      املتابع

                                                                                       حتث اللجنة الدولة الطرف على االستمرار يف تعزيز اجلهود املبذولة ملعاجلة تلك التوصيات الواردة يف  -   ١٧٥
                 ب التوصيات اليت                                                                                               املالحظـات اخلتامـية على التقرير األويل واليت مل تنفذ بعد، وأن تتابع على النحو املناس               

   .                               تتضمنها املالحظات اخلتامية احلالية
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                 التشريع والتنفيذ

                                                                                                تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف أقرت قوانني جديدة لتتوافق تشريعاهتا الوطنية مع املعايري الدولية حلقوق     -   ١٧٦
  .               للدولة الطرف                                                                                   اإلنسـان، وعلى وجه اخلصوص مع أحكام ومبادئ االتفاقية وذلك منذ استعراض التقرير األويل     

   .                                                                                 بيد أن اللجنة ال تزال قلقة إزاء التنفيذ الفعلي جلميع التشريعات ذات الصلة باالتفاقية

   :                                                        ويف ضوء توصياهتا السابقة، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ١٧٧

        ع مبادئ                                                                            االستمرار يف اختاذ مجيع التدابري الفعالة جلعل القوانني واملمارسات الوطنية متوافقة م  ) أ ( 
                 وأحكام االتفاقية؛

  .                                                                         ضمان التنفيذ الفعلي جلميع التشريعات ذات الصلة باالتفاقية واطالع اجلمهور عليها  ) ب ( 

                           التنسيق وخطة العمل الوطنية

                                     ، وبإنشاء جملس لألطفال هو مبثابة املؤسسة     ١٩٩٨                                                    ترحـب اللجـنة بوضع برنامج عمل وطين لألطفال يف عام       -   ١٧٨
                                                                                وبالرغم من بعض التحسن الذي طرأ على تشكيل وعمل اجمللس، فإن اللجنة تشعر               .           الربنامج                          املسـؤولة عن رصد تنفيذ    

                كما تشعر بالقلق   .                                                                                                        بالقلق إزاء إحجام أو عدم تنفيذ العديد من الوزارات لتوصيات اجمللس ولربنامج العمل الوطين لألطفال              
  .                           يت تعمل على حتقيق رفاه األطفال                                                           إزاء عدم كفاية التنسيق بني اهليئات احلكومية القائمة واجلديدة ال

                                                                                       توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الضرورية لضمان فعالية عمل جملس األطفال، مبا  -   ١٧٩
                                                                                                              يف ذلـك املـتابعة املناسبة لتوصياته من قبل سلطات وهيئات الدولة وتلك اليت تتوىل برنامج العمل الوطين                  

   .                                                                 بتعزيز التنسيق بني خمتلف اهليئات احلكومية املشتركة يف تنفيذ االتفاقية                     كما توصي الدولة الطرف  .       لألطفال

             الرصد املستقل

                                       ومبشاركة أمني املظامل يف احلوار، بيد           ٢٠٠٣                                                       ترحب اللجنة بتأسيس مكتب أمني مظامل األطفال يف عام           -   ١٨٠
   .                     شري واملايل لتسيري عمله                                                                     أهنا قلقة إزاء حاجة هذا املكتب إىل قدر كاف ومتواصل من الدعم السياسي والب

            قرار اجلمعية  (                                                      املتعلقة باملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ومبادئ باريس    ٢                                 ويف ضـوء توصيتها العامة رقم        -   ١٨١
                                                                                     ، توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة وتعزيز دعمها السياسي والبشري واملايل ملكتب             )        ، املرفق    ١٣٨ /  ٤٨          العامـة   

  .                                                                       سري وتعزيز عمله بفعالية، وال سيما على املستوى احمللي خارج عاصمة الدولة الطرف                         أمني مظامل األطفال من أجل تي

            ختصيص املوارد

                                                                                                                     تشـعر اللجـنة بـالقلق إزاء عدم وجود بيانات مفصلة فيما يتعلق باملوارد املخصصة لألطفال على املستويني الوطين                   -   ١٨٢
  .     واحمللي
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  :                   ً     ً        من االتفاقية تنفيذاً كامالً من خالل ٤     ً               خاصاً لتنفيذ املادة                                          ً وتوصي اللجنة بأن تويل الدولة الطرف اهتماماً -   ١٨٣

                                                                                       إيـالء أولوية يف خمصصات امليزانية، لضمان إعمال حقوق األطفال االقتصادية واالجتماعية              ) أ ( 
                 ً                                           ً                                    والثقافية، وخصوصاً األطفال الذين ينتمون إىل فئات حمرومة اقتصادياً وجمموعات األقليات اإلثنية، متوخية يف 

  ؛ "                             أقصى حد ما يتوفر هلا من املوارد "   ذل      ذلك ب

                                                                                           حتديد مقدار ونسبة ما ينفق على األطفال من ميزانيات الدول واحلكومات احمللية يف القطاع                ) ب ( 
                                                                                          احلكومي واخلاص واملنظمات غري احلكومية لتقييم تأثري ومفعول هذه املصروفات، كما يتم يف ضوء التكاليف، 

   .                                                   ت اليت تقدم لألطفال يف خمتلف القطاعات ونوعيتها وكفاءهتا                             تقييم إمكانية الوصول إىل اخلدما

              جتميع البيانات

                                                                                                                تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود بيانات إحصائية مفصلة وغريها من املعلومات املتعلقة حبالة األطفال، وال سيما                 -   ١٨٤
                                  الفتيات الصغريات وأطفال الشوارع                                                                ً                      األطفـال الذين ينتمون إىل خمتلف الفئات اإلثنية والفئات األكثر ضعفاً، وخصوصا             

   .                                                                                                  واألطفال املعوقني واألطفال املشردين والالجئني وملتمسي اللجوء واألطفال الذين ينتمون إىل أقليات وأطفال الغجر

                                                                                              وتوصـي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري فعالة لضمان توفري معلومات موثوقة فيما يتعلق مبن هم        -   ١٨٥
                                                                                 على أن تكون مفصلة حبسب العمر ونوع اجلنس واألصل اإلثين، وأن حتدد املؤشرات                                    دون سن الثامنة عشرة   

                                                                                                            التفصـيلية املناسبة بغية معاجلة مجيع جماالت االتفاقية ومجيع فئات األطفال يف اجملتمع، وذلك من أجل تقييم                 
   .                                                 التقدم احملرز والصعوبات اليت تعوق إعمال حقوق األطفال

                      التدريب ونشر االتفاقية

                                                                                                        ترحـب اللجـنة بأنشطة التدريب اليت اضطلعت هبا الدولة الطرف منذ تقدمي تقريرها األويل، بيد أهنا                  - ٦  ١٨
                                                             ً                                         ال تزال قلقة إزاء انعدام املعلومات املفصلة بشأن هذا األمر، وحتديداً بشأن أنشطة التدريب والربامج اليت قامت هبا 

  .         باالتفاقية                                               الدولة الطرف منذ تقريرها األويل إلذكاء وعي اجلمهور 

                                                                                                   توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها لنشر مبادئ االتفاقية وأحكامها، وأن تنظم دورات               -   ١٨٧
                                                                                                               تثقيفـية وتدريبـية منتظمة جلميع فئات املهنيني العاملني من أجل األطفال ومعهم ، وأن تعزز جهودها أيضا                  

  .             سهم وبني اآلباء                                                 إلذكاء وعي اجلمهور باالتفاقية، وال سيما بني األطفال أنف

  مبادئ عامة-٢

            عدم التمييز

                                                                                                                تقر اللجنة مبختلف اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف ملتابعة توصياهتا السابقة، بيد أهنا ال تزال قلقة إزاء                  -   ١٨٨
                                                                                                                التميـيز حبكم األمر الواقع ضد األقليات اإلثنية والوطنية والغجر واألطفال األجانب، وإزاء املضايقات وعبارات               
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                                                                         وتنضم اللجنة إىل جلنة القضاء على التمييز العنصري يف الشعور بالقلق             .                      ً                    لكراهـية اليت تؤثر سلباً يف منو األطفال        ا
                                                                                                                 إزاء عدم وجود أحكام قانونية متنع التحريض على التمييز العنصري والعنف، وإزاء مدى مالءمة اجلهود املبذولة                

  .(CERD/C/60/CO/4, para.12)               إلثنية ومقاضاهتم                                              للتحقيق مع األشخاص املسؤولني عن إثارة الكراهية ا

                                                                                                           وتكـرر اللجـنة توصيتها القائلة بأن على الدولة الطرف أن تتخذ التدابري الرامية إىل تطوير ثقافة                  -   ١٨٩
  .                                                                                        التسامح يف اجملتمع بشكل عام من خالل كل القنوات املمكنة، مبا يف ذلك املدارس ووسائط اإلعالم والقانون

                                             ّ                                             من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقّيم بعناية وانتظام أوجه التباين              ٢    دة       ً          ووفقـاً لـلما    -   ١٩٠
                                                                                                         املوجـود يف متـتع األطفال حبقوقهم، وأن تتخذ، على أساس ذلك التقييم، اخلطوات الضرورية ملنع وحماربة                 

                                 ية والقضائية ملنع والقضاء على                                                             كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تدابريها اإلدار         .                              التفاوت القائم على التمييز   
  .                                                                                     التمييز حبكم األمر الواقع ضد األطفال الذين ينتمون إىل أقليات، وخصوصا الغجر واألطفال األجانب

ّ                     وتطلـب اللجـنة إىل الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري القادم معلومات حمددة عّما اختذته من        -   ١٩١                                                                       
                                                          قوق الطفل على سبيل متابعة إعالن وبرنامج عمل ديربان                                                            تدابـري ونفذتـه من برامج ذات صلة باتفاقية ح         

                                                                                                                 املعتمدين يف املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب املنعقد يف              
  .                  بشأن أهداف التعليم  )     ٢٠٠١ ( ١                              ، مع مراعاة التعليق العام رقم     ٢٠٠١                          ديربان جبنوب أفريقيا يف عام 

             الطفل الفضلى     مصاحل 

                                                                                                        تقـدر اللجنة حق التقدير متسك الدولة الطرف مببدأ مصاحل الطفل الفضلى بوصفه ذا أمهية حيوية عند                  -   ١٩٢
                                                                                                    وضع التشريعات والربامج والسياسات املتعلقة باألطفال، كما تدرك اللجنة التقدم احملرز يف هذا الصدد، بيد أهنا ال 

      ُ                                                              مل ومل ُيدمج على النحو الواجب يف تنفيذ سياسات وبرامج الدولة                                                          تـزال قلقـة ألن هذا املبدأ غري مطبق بالكا         
  .                                     الطرف أو يف القرارات اإلدارية والقضائية

                     وبصورة منهجية يف     ٣                  الوارد يف املادة      "                    مصاحل الطفل الفضلى   "                                      وتوصـي اللجـنة بـأن يطبق مبدأ          -   ١٩٣
                                   واخلدمات املتصلة باألطفال يف أوضاع                                    ً                                      القرارات القضائية واإلدارية، فضالً عن تطبيقه يف الربامج واملشاريع          

   .              ً                                                 خمتلفة، وخصوصاً األطفال الذين ينتمون إىل الفئات املستضعفة واألقليات

            احلق يف احلياة

                                                                                                    تالحـظ اللجـنة مـع القلق العدد املرتفع نسبيا من وفيات وإصابات األطفال بسبب حوادث الطرق                  -   ١٩٤
   .                                          اليت اختذهتا الدولة الطرف ملعاجلة هذه املشكلة                                           واحلوادث املرتلية، وذلك بالرغم من خمتلف التدابري

                                                                                                  وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وتعزز، قدر اإلمكان، جهودها الرامية إىل منع حوادث                -   ١٩٥
                                                                                                        الطـرق واحلوادث املرتلية، وذلك من خالل مجلة أمور منها، التعزيز املنهجي لألنظمة املعمول هبا واحلمالت                

  .             إلذكاء الوعي                التثقيفية اجلارية
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                  احترام آراء الطفل

                             وال تزال اللجنة قلقة ألن املبدأ   .                                                                   ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتعزيز احترام آراء الطفل -   ١٩٦
                                                                                     من االتفاقية ال جيد القدر الكايف من االحترام يف إطار األسرة واملدارس واملؤسسات                ١٢                          العـام املدرج يف املادة      

                        ُ          ً                                                          ا أنه مل يطبق بالكامل ومل ُيدرج عملياً على النحو الواجب يف القرارات القضائية واإلدارية ويف تنفيذ          األخرى، كم
  .                                 قوانني وسياسات وبرامج الدولة الطرف

                    ويف هذا الصدد، ينبغي   .                                                                    وتوصي اللجنة ببذل املزيد من اجلهود لضمان تطبيق مبدأ احترام آراء الطفل -   ١٩٧
                                                                         ل طفل يف املشاركة يف إطار األسرة، واملدرسة، واملؤسسات واهليئات األخرى،                                              التركـيز بصـفة خاصة على حق ك       

                                  كما ينبغي أن ينعكس هذا املبدأ        .                                                                                وعلى نطاق اجملتمع بشكل عام، مع إيالء اهتمام خاص للفئات الضعيفة واألقليات           
                     وينبغي تعزيز إذكاء     .           ة باألطفال                                                                                     العام يف مجيع القوانني والقرارات القضائية واإلدارية، ويف السياسات والربامج املتصل          

                        ً                                                                                         وعـي اجلمهـور بشكل عام، فضالً عن تثقيف وتدريب املوظفني على تنفيذ هذا املبدأ، كما ينبغي إجراء مراجعات                   
   .                                                                                 منتظمة بشأن مدى أخذ آراء األطفال بعني االعتبار، وتأثري هذه التدابري على األطفال أنفسهم

  احلقوق املدنية واحلريات-٣

           سم واجلنسية        احلق يف اال

                                                             ً                               ترحب اللجنة باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف إلصالح تشريعاهتا وفقاً ألحكام ومبادئ االتفاقية، لكنها  -   ١٩٨
                                                                                                                   ما زالت تشعر بالقلق إزاء األمناط املختلفة الكتساب اجلنسية مما يؤثر يف املقام األول على األطفال الذين ينتمون                  

   .                  ً             إىل أقليات، وخصوصاً أطفال الغجر

                                                                                                    وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري اليت تضمن مطابقة مجيع أحكام القانون الكروايت                -   ١٩٩
   .                   ُ                               من االتفاقية، وأن ُيطبق القانون بطريقة غري متييزية ٧                      املتعلق باجلنسية للمادة 

              احلق يف اخلصوصية

                                        م وسائط اإلعالم بانتهاك حق األطفال يف                                                                          وتنضـم اللجنة إىل الدولة الطرف يف التعبري عن قلقها إزاء قيا            -   ٢٠٠
     من   ١٧-  ١٣                                                                                         اخلصوصية، وتشعر بالقلق إزاء عدم توفر معلومات عن التنفيذ العملي حلقوق الطفل الواردة يف املواد 

  .                ً                                                        االتفاقية، وخصوصاً يف إطار األسرة واملؤسسات االجتماعية واملدارس وأماكن االحتجاز

                                                      ً         تتخذ التدابري الضرورية لضمان احترام وسائط اإلعالم احتراماً                                             وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بأن        -   ٢٠١
ّ                                                          تامـاً حـق األطفال يف اخلصوصية، وأن تّضمن تقريرها القادم معلومات ملموسة ومفصلة                               األمثلة، وأفضل   (    ً                           

                                                               من االتفاقية يف إطار األسرة، واملؤسسات االجتماعية واملدارس           ١٧-  ١٣                      بشـأن تطبيق املواد       )           املمارسـات 
   .      حتجاز         وأماكن اال
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                   الوصول إىل املعلومات

                                                                                             بينما تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف حلماية األطفال من املعلومات الضارة، فإهنا ما زالت  -   ٢٠٢
                                                                                                    قلقة إزاء املواد اإلباحية وغريها من املواد الضارة يف وسائط اإلعالم املطبوعة واإللكترونية اليت يسهل على األطفال 

                                                                                          كما تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تدابري مالئمة لتشجيع وسائط اإلعالم اجلماهريي على نشر                .   ها            احلصـول علي  
   .                                  املعلومات اليت تعزز روح تفهم االختالف

                                                                                                وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف مبواصلة جهودها حلماية األطفال من املعلومات واملواد اليت تضر                -   ٢٠٣
                                                         املعلومات واملواد املفيدة للطفل من الناحيتني االجتماعية                                             كمـا حتـث الدولة الطرف على نشر           .          بـرفاههم 

                                       وهلذا السبب، ينبغي للدولة الطرف أن تتيح   .              من االتفاقية  ٢٩-  ١٧                    ً                والثقافية، وذلك متشياً مع نصوص املواد 
                                                                                                           لألطفـال إمكانـية الوصـول إىل خمتلف املصادر الثقافية والوطنية والدولية، مع األخذ يف االعتبار اخلاص                 

  .                                                             اجات اللغوية وغريها بالنسبة لألطفال الذين ينتمون إىل جمموعة أقلية     االحتي

                                                                                         احلق يف عدم التعرض للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

       صالحيات                                                                                                      تشـعر اللجـنة بالقلق العميق إزاء حاالت العنف فيما بني األطفال واملراهقني الذين يودعون يف اإل                 -   ٢٠٤
  .                                                                                       واملؤسسات األخرى، وإزاء حوادث العنف والتسلط بني األطفال واملراهقني يف مؤسسات الرعاية االجتماعية

                                                                                           وتوصي اللجنة الدولة الطـرف بأن تتخذ مجيـع التدابيـر الضـرورية ملنـع أحـداث العنـف             -   ٢٠٥
                               صيـات جلنـة مناهضـة التعذيب         ً     ووفقاً لتو   .                                                     اليت تقع يف اإلصالحيات ومؤسسات الرعـاية االجتماعيـة      

) (CAT/C/CR/32/3, (para.9(k) توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة محـاية األطفـال يف مؤسسـات الرعايـة ،                                                                   
                                                                                                               االجتماعية، وذلك من خالل عدة أمور منها، ضمان التبليغ عن أحداث العنف والتحقيق فيها وتقدمي الدعم واملعاجلة            

  .                                  عاجلة النفسية لضحايا مثل هذه األحداث                   املالئمني، مبا يف ذلك امل

  البيئة األسرية والرعاية البديلة-٤

                            إرشاد األطفال وتويل مسؤوليتهم

                                                                                                          بيـنما حتيط اللجنة علما بالتشريعات اليت اعتمدت يف جمال البيئة األسرية، وهي القانون اجلديد املتعلق                 -   ٢٠٦
                                                      قة ألن العديد من األطفال قد تركوا ليتدبروا أمورهم                                                                    باألسـرة وقـانون الـرعاية االجتماعية، فإهنا ما زالت قل          

                                               كما تشعر اللجنة بالقلق من أن اإلشراف على          .                                                              بأنفسهم دون إرشاد مناسب من األبوين أو جهات راعية أخرى         
   .                                                                          األسر الضعيفة وتوجيهها ليس منظما وحمددا بشكل جيد، مما جيعل من الصعب رصد املوقف

                                                                              من اجلهود لضمان فعالية تنفيذ قانون األسرة فيما يتعلق بإرشاد األطفال                                      وتوصي اللجنة ببذل املزيد    -   ٢٠٧
                                                 كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع          .   ٢٧               من الفقرة     ٢                                      وتـويل مسـؤوليتهم يف ضـوء املادة         



CRC/C/143 
Page 45 

                                                                                                        اخلطـوات الضـرورية وختصيص املوارد املناسبة لتوفري التدريب املستمر ملوظفي مراكز الرعاية االجتماعية،              
  .                                                                                         اختاذ التدابري اإلدارية والقانونية والعملية الفعالة لضمان جودة وفعالية مجيع أنشطة هذه املؤسسات و

                الرعاية البديلة

                                                                                             تعرب اللجنة عن قلقها ألن عددا كبريا من األطفال الذين فقدوا الرعاية األبوية أو فقدوا صلتهم بأسرهم  -   ٢٠٨
                كما تشعر اللجنة   .                                    ن على مستوى سيئ من الرعاية واملعاملة                                      يوجدون مبؤسسات متخصصة أو يف احلضانة وحيصلو
   .                                            بالقلق لعدم كفاية رصد إيداع األطفال باملؤسسات

                                                                                                 وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تعطي أولوية كبرية للمساعدة املمنوحة لألسر لتجنب إيداع                -   ٢٠٩
                                 أن تعزز املساعدة القائمة على أساس                               كما توصي اللجنة الدولة الطرف ب  .                                األطفال يف مؤسسات الرعاية البديلة

                                                                                          األسرة كنوع من الرعاية البديلة وتضمن أن يكون إيداع األطفال يف املؤسسات هو املالذ األخري، كأن يكون 
                                                                                                          نتـيجة لنصـيحة مهنية أو لتحقيق مصاحل الطفل الفضلى، وأن تقوم الدولة الطرف دوريا باستعراض إيداع              

                                                                  كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع معايري نوعية للحضانة            .   ٢٥                                    األطفـال يف املؤسسات وفقا للمادة       
ِ                                                    وأن تقلـل إىل حد كبري من املدة الزمنية لبقاء األطفال الذين ُحِرموا من الرعاية األبوية يف املؤسسات                   ُ     كما   .                                                       

   .                                                                           توصي بتخصيص موارد إضافية لتشغيل ورصد مؤسسات الرعاية واحلضانة بالصورة املالئمة

      إلعالة           االسترجاع وا

                                                                                              وبينما ترحب اللجنة بالتعديالت املتعلقة بالتشريعات اخلاصة بإعالة األطفال، فإهنا قلقة من أن االسترجاع  -   ٢١٠
                                                                                                            واإلعالـة ليسـا مبكفولني مبا يكفي يف املمارسة العملية، وأن اإلجراءات اإلدارية والقضائية ذات الصلة غالبا ما          

   .            ً               تستغرق وقتاً أطول مما ينبغي

ـ  -   ٢١١                                                                                                    ي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ املزيد من التدابري لضمان التنفيذ التام للتشريعات املتعلقة                    وتوص
                                                                                                         بدفع إعالة األطفال، والنظر يف تدابري بديلة إلجراءات احملاكم يف هذا الصدد، وضمان أن تكون اإلجراءات                

                                وصي اللجنة الدولة الطرف بأن           كما ت   .                                                                     القضـائية أسرع وتأمني التنفيذ الصارم لألوامر الصادرة عن احملاكم         
   .                                                                                        تعيد النظر يف إنشاء صندوق يقدم الدعم لآلباء الذين ينتظرون صدور القرار املتعلق بإعالة طفلهم

                                             نقل األطفال بشكل غري مشروع إىل اخلارج وعدم عودهتم

          نب املدنية             بشأن اجلوا     ١٩٨٠                                                                                  تالحـظ اللجـنة بارتـياح أن الدولـة الطرف صدقت على اتفاقية الهاي لعام                 -   ٢١٢
   .                                                                                                      الختطاف األطفال على الصعيد الدويل، ولكنها ال تزال قلقة إزاء املشكالت املستمرة فيما يتعلق بتنفيذ هذه االتفاقية

                                                                                         وتوصي اللجنة بأن تطبق الدولة الطرف اتفاقية الهاي على مجيع األطفال الذين اختطفوا إىل كرواتيا،  -   ٢١٣
                                                             طرفا يف اتفاقية الهاي على التصديق على هذه املعاهدة أو االنضمام                                 وتشجع الدول األخرى اليت مل تصبح بعد

                                                                                                                إلـيها، وأن تعقـد، إذا اقتضى األمر، اتفاقات ثنائية للتعامل على النحو املالئم مع اختطاف األطفال على                  
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                                                                                       كما توصي بأن حيصل املهنيون الذين يتعاملون مع هذا النوع من احلاالت على التدريب                .                املسـتوى الدويل  
ّ                                                                           ملالئم واملستمر، وأن ُتقّدم املساعدة القصوى من خالل القنوات الدبلوماسية والقنصلية من أجل حل القضايا  ا   ُ                  

   .                         املتعلقة بالنقل غري املشروع

           تبين األطفال

                            بشأن محاية األطفال والتعاون     ١٩٩٣                                                         تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف مل تصدق على اتفاقية الهاي لعام  -   ٢١٤
                                                                                          خارج البلد، وأن القليل من املعلومات متاح بشأن القواعد واإلجراءات املتعلقة بالتبين خارج البلد،             يف جمال التبين 

  .                                     واألحكام األخرى ذات الصلة من االتفاقية  ٢١                                            وبشأن كيفية القيام يف هذا الصدد بتنفيذ املادة 

             محاية األطفال           بشأن       ١٩٩٣                                                                       وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تصدق على اتفاقية الهاي لعام              -   ٢١٥
                                                                                                             والـتعاون يف جمـال التبين خارج البلد، وضمان أن يكون التبين على املستوى الداخلي متمشيا بالكامل مع                  

  .                                                                                  مصاحل الطفل الفضلى ومع الضمانات واإلجراءات القانونية املناسبة املنصوص عليها يف االتفاقية

                           اإلساءة واإلمهال وسوء املعاملة

                           الذي مينع العقوبة البدنية يف   )     ٢٠٠٣ (                                          قانون املتعلق باحلماية من العنف األسري                                 ترحـب اللجنة بإقرار ال     -   ٢١٦
                              مثل القانون اجلنائي، وقانون     (                                                                                إطار األسرة، والعديد من الصكوك القانونية األخرى ملنع وحماربة العنف األسري            

  .                                          ، لكنها ال تزال قلقة إزاء حوادث العنف األسري )     األسرة

  :                                                    االتفاقية، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي    من  ١٩             ويف ضوء املادة  -   ٢١٧

                                                                                إجراء دراسة شاملة عن العنف، وال سيما اإلساءة اجلنسية والعنف يف املنازل واملدارس، بغية   ) أ ( 
                                                         تقييم مدى انتشار تلك االنتهاكات وأسباهبا ونطاقها وطبيعتها؛

                                           نع اإلساءة اليت يتعرضون إليها ومكافحتها                                                        تعزيز محالت التوعية بإشراك األطفال فيها بغية م         ) ب ( 
                                                                                                             وتـرويج أمناط إجيابية وغري عنيفة من االنضباط واحترام حقوق األطفال، مع إذكاء الوعي بالتبعات السلبية                

                 للعقوبة البدنية؛

                                                                       تقييم عمل اهلياكل املوجودة وتوفري التدريب للمهنيني املعنيني مبثل تلك القضايا؛  ) ج ( 

                                                              للتشجيع على التبليغ عن حاالت اإلساءة لألطفال ومقاضاة مرتكبيها؛             تعزيز التدابري  ) د ( 

   .                                                                                  توفري الرعاية لألطفال ضحايا العنف وإعادة تأهيلهم الكامل ماديا وبدنيا وإعادة إدماجهم    ) ه ( 



CRC/C/143 
Page 47 

  الصحة األساسية والرعاية-٥

                            خدمات الصحة والرعاية الصحية

                                                            الطرف لتحسني نظام اخلدمات الصحية لديها، مثل القانون                                                     تالحـظ اللجـنة اجلهود اليت بذلتها الدولة        -   ٢١٨
                                                                       ، بيد أهنا ال تزال قلقة بشأن عدم توفر بيانات عن احلالة الصحية              )    ٢٠٠٢ (                                     اجلديـد املـتعلق بالـتأمني الصحي        

                                                                                                                      لألطفال، وال سيما األطفال الذين ينتمون إىل أقليات وفئات إثنية، إضافة إىل أن التغطية الطبية غري مكفولة لكل                 
                 تشتمل على مواد     "                     رزمة الرضيع السعيد   "                                                                                 كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء التنفيذ الفعلي لربامج الرضاعة الطبيعية وأن              .    طفل

                                                          كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء املعلومات اليت تفيد عدم           .                                                                  ال تتسـق مـع القانون الدويل املتعلق بتسويق بدائل حليب األم           
   .      ً                                                       جماناً عند دخوهلم املستشفيات ما مل يكن عمر الطفل دون الستة أشهر                               السماح لألمهات بالبقاء مع أطفاهلن

                                                                                                   توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الضرورية لكفالة مساواة األطفال يف التمتع بالوصول       -   ٢١٩
                       نتمون إىل فئات إثنية أو                                                                                إىل اخلدمات الطبية واملساواة يف تقدمي هذه اخلدمات، مع إيالء اهتمام خاص باألطفال الذين ي

                                                                            كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لترويج املمارسات السليمة            .                                      إىل أقلـيات، وال سيما أطفال الغجر      
                                                                                                                        للرضـاعة الطبيعية، مبا يف ذلك مراعاة القانون الدويل فيما يتعلق بالتسويق وضمان التنفيذ الفعلي لربامج الرضاعة                 

   .                                                       كما توصي بعدم فصل األطفال عن آبائهم عند دخوهلم املستشفيات  .        الدولية                      الطبيعية وفقا للمعايري 

            صحة املراهقني

                                                                                           تالحظ اللجنة اجلهود اليت قامت هبا الدولة الطرف فيما يتعلق بإساءة استخدام املراهقني للمخدرات، بيد  -   ٢٢٠
                                  اطي املخدرات يف استخدام احملاقن، وعدم                                                                   أهنا ال تزال قلقة إزاء العدد املتزايد من هذه احلاالت، وزيادة اشتراك متع

                                                                                                              وجود استراتيجية موحدة ملواجهة إساءة استخدام املخدرات، وعدم مالءمة املرافق العالجية الواضحة للتعامل مع              
                                                                                             كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ازدياد استهالك املراهقني للمشروبات الكحولية والتبغ، وعدم              .                 إدمـان املخدرات  
                                                                   وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء ضعف إدراك املراهقني ملخاطر اإلصابة بفريوس   .                 انتحار املراهقني              وجود برامج ملنع

   .                                                   ً نقص املناعة البشرية وغري ذلك من األمراض املنقولة جنسياً

   :                                توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٢٢١

                             راهقني، وضمان فعالية تنفيذ                                                                       أن تعزز اجلهود اليت تبذهلا للتعامل مع املسائل املتعلقة بصحة امل            ) أ ( 
                                                          الربامج اخلاصة بصحتهم، مبا يف ذلك من خالل توفري املوارد املالئمة؛ 

                      بشأن صحة ومنو املراهقني؛  )     ٢٠٠٣ ( ٢                                   أن تضع يف االعتبار التعليق العام رقم   ) ب ( 

      هتمام                  اإليدز، مع إيالء اال /                                                        أن تضع برامج ملنع ومكافحة اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية  ) ج ( 
   ؛  )    ٢٠٠٣ (                  اإليدز وحقوق الطفل  /                              بشأن فريوس نقص املناعة البشرية ٣                        لتعليق اللجنة العام رقم 
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                                                                                       أن تضـع بـرامج وخدمات الصحة العقلية اليت متنع ضمن أمور أخرى، تعاطي املخدرات                 ) د ( 
         العالجية؛                                    ً                                            واملشروبات الروحية واستهالك التبغ، فضالً عن برامج ملنع االنتحار ولتعزيز نوعية املرافق 

                                                            أن تكفل وصول األطفال إىل خدمات إرشاد سرية تراعي حساسية الطفل؛    ) ه ( 

                                                                                          أن تسـعى إىل احلصـول عـلى التعاون التقين واملشورة من منظمة األمم املتحدة للطفولة                  ) و ( 
  .                    ومنظمة الصحة العاملية  )          اليونيسيف (

                             احلق يف التمتع مبستوى معيشي الئق

                                                                              اليت اختذهتا الدولة الطرف لزيادة النمو االقتصادي، بيد أهنا ال تزال قلقة إزاء انتشار                     تالحظ اللجنة التدابري  -   ٢٢٢
                                                                                                    الفقـر على نطاق واسع يف اجملتمع الكروايت حيث يؤثر، على وجه اخلصوص، يف األسر اليت لديها أكثر من طفل          

                            الغجر واألسر من أصل أجنيب، ويف                                                                    واحد وتتوىل إعالتها األمهات، واألسر اليت تنتمي إىل أقليات، مبا يف ذلك أسر 
  .                           املناطق املتأثرة بالرتاع املسلح

  :                   الدولة الطرف مبا يلي  )   ٣١       الفقرة  (                  ً                     وتوصي اللجنة، متشياً مع توصياهتا السابقة  -   ٢٢٣

                  لإلسراع يف القضاء     "               املوارد املتاحة     ...                 إىل أقصى حدود     "                                   أن تتخذ كافة التدابري الضرورية        ) أ ( 
                                                                       نه األطفال، وال سيما للقضاء على أوجه التفاوت السائد يف خمتلف أقاليم البلد؛                     على الفقر الذي يعاين م

                                                          ً                                    أن تسـتمر يف توفري املساعدة املادية والدعم لألسر احملرومة اقتصادياً، وال سيما أسر الغجر                 ) ب ( 
                                                                 واألسر من أصل أجنيب، بغية ضمان حق األطفال يف التمتع مبستوى معيشي الئق؛

                                                                          ستراتيجية احلد من الفقر برامج خمصصة للتعامل مع الصعوبات احملددة اليت              ُ              أن ُتدمـج يف ا      ) ج ( 
  .                      يواجهها األطفال الفقراء

  التعليم واألنشطة الترفيهية والثقافية-٦

        بشأن      ٢٠٠١                                                                                                 بينما تالحظ اللجنة اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالتعليم، مثل قانون عام                -   ٢٢٤
                                                                                   ن التعليم االبتدائي، فإهنا ال تزال قلقة إزاء الفرق يف احلصول على التعليم بالنسبة لألطفال                    تغيريات وتعديالت قانو

                                                                                                              الذيـن ينـتمون إىل األقليات والفئات األضعف، مبن فيهم أطفال الغجر، واألطفال الفقراء، واألطفال املعوقني،                
                                كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء       .       هويتهم                                                                        واألطفال األجانب، مما يعوق متتعهم الكامل بنظام تعليم يناسب قيمهم و          

                                                                                                     استمرارية املركزية الشديدة للنظام التعليمي وكيفية تنظيمه، وإزاء عدم إدراج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف 
     ً                                                                                                      وأخرياً، تشعر اللجنة بالقلق حيال التعليم على أساس نظام النوبات وسوء املعدات واملرافق املدرسية يف                 .       املناهج
   .             ن أحناء البالد        العديد م
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  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٢٢٥

                            من االتفاقية، وال سيما فيما   ٢٩   و  ٢٨                                                           اختـاذ مجيع التدابري الضرورية لضمان التنفيذ التام للمادتني       ) أ ( 
  ؛ )                                            حنو فئات األقليات، واألطفال الفقراء، وما إىل ذلك (                                           يتعلق باألطفال الذين ينتمون إىل الفئات األضعف 

                                                                                               ضـمان تنفـيذ الربنامج الوطين املتعلق بالغجر ومده باملوارد البشرية واملالية الضرورية مع                ) ب ( 
                                التقييم الدوري ملا حيرزه من تقدم؛

                                                                                  ختصيص املزيد من األموال لتقليل عدد النوبات الدراسية يف املدارس ولتحسني نوعية التعليم      ) ج ( 
                                           من االتفاقية، ويف تعليق اللجنة العام         ٢٩              من املادة     ١           الفقرة                                                   يف البلد بكامله بغية حتقيق األهداف الواردة يف       

                    بشأن أهداف التعليم؛  )     ٢٠٠٣ ( ١    رقم 

                                                                                       ضـمان أن يدرج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حقوق األطفال، يف املناهج                  ) د ( 
               التدريب الالزم؛                                                                         املدرسية وأن تتاح املواد مبختلف اللغات املستخدمة يف املدارس، وأن يتلقى املدرسون 

                              اختاذ التدابري باجتاه الالمركزية؛    ) ه ( 

                                                                     اعتماد طرق تدريس تشجع التعليم الذي يركز على األطفال ومشاركتهم النشطة؛  ) و ( 

                                                                                                اختـاذ التدابري الضرورية إلدماج األطفال املعوقني يف نظام التعليم العام، مبا يف ذلك التعليم                 ) ز ( 
                املهين ويف اجملتمع؛ 

                                           بشأن أهداف التعليم، بغية إجياد بيئة         ٢٩                                         الربامج واألنشطة املالئمة، يف ضوء املادة              وضـع     ) ح ( 
ُ                                                                                    يسودها التسامح والسالم وتفُهم التعددية الثقافية من أجل منع التعصب والبلطجة والتمييز يف املدارس ويف                                         

   .               اجملتمع بشكل عام

  تدابري احلماية اخلاصة-٧

                        األطفال الالجئون واملشردون

                                               والتقدم احملرز يف جمال اللجوء، بيد أهنا ال تزال قلقة   )     ٢٠٠٣ (                                     الحظ اللجنة اعتماد قانون اللجوء اجلديد  ت -   ٢٢٦
  .                       إزاء تأخري تنفيذه الفعلي

            ، ومع مالحظة (CERD/C/60/CO/4 para. 13)     ً                                              ومتشياً مع توصيات جلنـة القضـاء على التمييـز العنصـري  -   ٢٢٧
                                                                   الوفاء باحتياجات العدد الكبري من الالجئني والعائدين واألشخاص                                         الـيت تواجـه الدولة الطرف يف                  الـتحديات   

                                                                                                                املشـردين، وغالبيتهم من األطفال، فإن اللجنة ال تزال قلقة إزاء العقبات اإلدارية والتصرفات املعادية من جانب            



CRC/C/143 
Page 50 

 

        واألطفال                                                      وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء صعوبة وصول الالجئني           .                                             بعـض املسـؤولني الوطنيني اليت تعوق العودة       
   .               ً                            املشردين داخلياً إىل التعليم والرعاية الصحية

                                                                                           وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان التنفيذ الفعلي للقانون اجلديد املتعلق باللجوء، وإمكانية وصول  -   ٢٢٨
                                                                                                        الالجئني واألطفال ملتمسي اللجوء إىل اخلدمات األساسية مثل التعليم والصحة وبأال ميارس التمييز يف جمال               

   .                                                                 ايا االستحقاقات املقدمة إىل األسر امللتمسة للجوء والذي قد يضر باألطفال  مز

                                                                                          كمـا توصـي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري فعلية حلل مشكلة أصحاب امللكية، وغالبيتهم من       -   ٢٢٩
   ل،                    من إجياد مأوى بدي     )                  الالجئون واملشردون  (                                                             الصرب، الذين يعودون إىل مساكنهم قبل أن يتمكن ساكنوها          

                                           كما توصي باختاذ تدابري فعالة تضمن حصول         .     ُ                                                       وأن ُتبذل املزيد من اجلهود لتيسري عودة الالجئني واملشردين        
   .                                                                   األطفال املشردين على فرص متكافئة يف الوصول إىل التعليم والرعاية الصحية

         ات توفر                                                                                            كمـا توصي اللجنة بأن تستحدث الدولة الطرف قوانني حمددة أو ضوابط إدارية أو توجيه               -   ٢٣٠
                                                                                                  إجراءات خاصة وتعاجل االحتياجات اخلاصة باألطفال ملتمسي اللجوء والالجئني غري املصحوبني وأن تضمن،             

   .                                             على وجه اخلصوص، حصول هؤالء األطفال على مسكن الئق

                        األطفال يف الرتاعات املسلحة

                    بشأن إشراك األطفال                                على الربوتوكول االختياري         ٢٠٠٢                                             ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف يف عام         -   ٢٣١
                                                                                                          يف الرتاعات املسلحة، وتالحظ اجلهود اليت قامت هبا الدولة الطرف لتقدمي املساعدة النفسية واالجتماعية لألطفال            

                                                                ومع ذلك، ما زالت اللجنة قلقة إزاء عدم وجود حبوث منهجية بشأن        .                                         الذين تضرروا من جراء الرتاعات املسلحة     
                كما تشعر اللجنة   .                                                  الرتاعات املسلحة، مبا يف ذلك تدابري الرصد بغرض املتابعة                               أوضاع األطفال الذين تأثروا بسبب 

  .                                                   بالقلق إزاء عدم وجود أحكام تتعلق بتعويض هؤالء األطفال

  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٢٣٢

                                                                                              القـيام بدراسة شاملة عن األطفال الذين تأثروا بالرتاعات املسلحة بغية تقييم مدى ونطاق                ) أ ( 
                                                                       عدد املتضررين من هذه املشكلة وحتديد تبعاهتا وتدابري اإلنعاش والعالج املطلوبة؛  و

                                 تعزيز محالت التوعية بإشراك األطفال؛  ) ب ( 

                                                                 تقييم عمل اهلياكل القائمة وتوفري التدريب للمهنيني املشتركني يف الربامج؛  ) ج ( 

                   ا بالرتاعات املسلحة؛                                                  تقدمي املساعدة النفسية واالجتماعية لألطفال الذين تأثرو  ) د ( 

  .                                                                  اختاذ تدابري فعلية لضمان حصول األطفال الذين تأثروا على التعويض املناسب    ) ه ( 
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                              االجتار باألطفال واستغالهلم يف اجلنس

                                                                                                            بينما ترحب اللجنة بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف ملنع مشكلة االجتار بالبشر وإذكاء الوعي هبا، مبا                 -   ٢٣٣
                                                                                           اللجنة الوطنية ملنع االجتار بالبشر وهي املسؤولة عن صياغة وإنفاذ اخلطة الوطنية ملنع االجتار بالبشر،             يف ذلك إنشاء 

                                                                                                                         فإهنا ال تزال قلقة إزاء التنفيذ الفعلي للخطة وإزاء عدم توفر البيانات اإلحصائية واملعلومات احملددة بشأن التدابري                 
   .                    املتخذة ملكافحة االجتار

                                                                          وغريها من مواد االتفاقية ذات الصلة، توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة تعزيز   ٣٤              ويف ضوء املادة -   ٢٣٤
                                                                                             جهودها لتحديد ومنع ومكافحة االجتار باألطفال ألغراض جنسية وغري ذلك من ضروب االستغالل، ويشمل          

         باإلعالن                                                                                 ً ذلك إجراء دراسات لتقييم طبيعة وحجم املشكلة وختصيص موارد كافية يف هذا اجملال، وذلك عمالً
                                                              ، وبااللتزام العاملي املعتمد يف املؤمتر العاملي ملكافحة االستغالل اجلنسي     ١٩٩٦                             وبرنامج العمل املعتمدين يف عام 

   .     ٢٠٠١                                لألطفال ألغراض جتارية املعقود يف عام 

                       إدارة شؤون قضاء األحداث

  )     ١٩٩٩ (             ن العقوبات           ، وقانو  )    ٢٠٠٣ (                           ُ                                    ترحـب اللجـنة بالـتعديالت اليت أُجريت على قانون األسرة             -   ٢٣٥
                                                             ، واليت هتدف إىل جعل قضاء األحداث يتوافق مع معايري حقوق            )    ٢٠٠٢ (                                     والقـانون املـتعلق مبحاكم األحداث       

                                                                                                                       اإلنسان الدولية ذات الصلة، بيد أهنا ال تزال قلقة إزاء نوعية املؤسسات ذات الصلة والتقارير الواردة عن ممارسة                  
                                                                احتجاز أشخاص دون سن الثامنة عشرة مع أشخاص بالغني تصل                                                      العـنف يف مراكز االحتجاز، وإزاء حبس أو       

   .      سنة  ٢٧           أعمارهم إىل 

     ٣٧                                                                                                 توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن التنفيذ التام ملعايري قضاء األحداث، وال سيما املواد                 -   ٢٣٦
          م املتحدة                                                         ً                                  مـن االتفاقـية وغريهـا من معايري األمم املتحدة يف هذا اجملال، فضالً عن قواعد األم                   ٤٠    و   ٣٩ و

                                              ، ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح        )           قواعد بيجني  (                                              النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث       
                                                                    ، وقواعد األمم املتحدة حلماية األحداث اجملردين من حريتهم، ومبادئ           )                        مبادئ الرياض التوجيهية   (        األحداث  

                                                                     الة اجلنائية، ويف ضوء يوم املناقشة العامة الذي عقدته اللجنة يف                                                                    فييـنا التوجيهية للعمل املتعلق باألطفال يف نظام العد        
  :                                              وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي على وجه اخلصوص  .                              بشأن إدارة شؤون قضاء األحداث    ١٩٩٥    عام 

                                                                                        أن تضمن عدم استخدام احلرمان من احلرية إال كتدبري أخري وألقصر فترة ممكنة، واالحترام                ) أ ( 
   .                                                                    اكمة العادلة ، وأال يتم احتجاز األشخاص دون سن الثامنة عشرة مع البالغني                التام لضمانات احمل

                                                                                  محايـة حقوق األطفال اجملردين من حريتهم وحتسني ظروف احتجازهم وحبسهم، وال سيما               ) ب ( 
                                                                                            بإنشاء مراكز احتجاز خاصة مبن هم دون سن الثامنة عشرة مع توفري الظروف املالئمة ألعمارهم واحتياجاهتم 

                                                            مان وجود خدمات اجتماعية يف مجيع مراكز احتجاز األحداث يف البلد؛   وض

                                                                                           القيام بربامج تدريب تتعلق باملعايري الدولية ذات الصلة جلميع املوظفني العاملني يف نظام قضاء األحداث؛  ) ج ( 
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                                                                            طلب املساعدة التقنية يف جمال قضاء األحداث وتدريب رجال الشرطة من عدة جهات منها،    ) د ( 
   ).         اليونيسيف (                                                     فوضية السامية حلقوق اإلنسان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة   امل

        األقليات

      حنو  -                                                                                                         تالحـظ اللجنة التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لتحسني التشريعات احمللية فيما يتعلق حبقوق األقليات                 -   ٢٣٧
                                           من أن هذه الصكوك القانونية ال تنفذ                                  بيد أهنا ال تزال قلقة     -                                                 القانون الدستوري بشأن حقوق األقليات الوطنية       

                                                                                            كما تشعر بالقلق إزاء استمرار مشاكل التمييز اإلثين والتعصب، وال سيما فيما يتعلق بالغجر وغريهم من   .        بفعالية
  .                                فئات األقليات مثل الصرب والبوسنيني

              ع محاية حقوق                                                                                          وتشـدد اللجنة على توصيتها بأن الدولة الطرف ينبغي أن تتخذ تدابري فعلية لتشجي              -   ٢٣٨
                                                                                                              األطفـال الذين ينتمون إىل أقليات والقضاء على اإلفالت من العقوبة الذي يتمتع به الذين يقومون مبضايقة                 

                                                                                                كما توصي الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري خاصة حلفز عملية املصاحلة وبناء الثقة، مبا يف ذلك                  .            هذه الفئات 
  .       الوعي                                            القيام حبمالت واسعة النطاق بغرض التثقيف وإذكاء

  متابعة ونشر التوصيات-٨

                متابعة التوصيات

                                                                                                 توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ كافة التدابري املالئمة لضمان التنفيذ التام للتوصيات احلالية وذلك بعدة  -   ٢٣٩
            و الربملانات                                                                                                               طرق منها، إحالة هذه التوصيات إىل أعضاء جملس الوزراء واحلكومة أو هيئة مماثلة والربملان وإىل احلكومات أ                
   .                                                                                                 اإلقليمية أو احمللية، عندما يقتضي األمر ذلك، بغرض النظر فيها على النحو املالئم واختاذ املزيد من اإلجراءات

             نشر التوصيات

                                                                                                           توصي اللجنة أيضا جبعل التقرير الثاين والردود اخلطية اليت قدمتها الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة                -   ٢٤٠
                                                                                       اليت اعتمدهتا اللجنة، متاحة على نطاق واسع للجمهور ومنظمات اجملتمع املدين وفئات              )                    املالحظـات اخلتامـية    (

                                       شبكة اإلنترنت، من أجل إثارة النقاش        )          ً  وليس حصراً  (                                                        الشباب والفئات املهنية واألطفال، مبا يف ذلك من خالل          
   .                                       وإذكاء الوعي باالتفاقية وتنفيذها ورصدها

  التواتر الدوري لتقدمي التقارير-٩

    ً                                                                                      أخرياً، تؤكد اللجنة يف ضوء التوصية اليت اعتمدهتا والواردة يف التقرير الصادر عن دورهتا بشأن تقدمي  -   ٢٤١
                                       ، أمهية األخذ مبمارسة لتقدمي التقارير تكون (CRC/C/114 & CRC/C/124)                           الـتقارير عـلى أساس دوري   

                                         ب اهلامة ملسؤوليات الدول األطراف جتاه األطفال           ومن اجلوان   .                من االتفاقية    ٤٤              ً     ً                        مـتوافقة توافقاً تاماً مع أحكام املادة        
                      وتوصي اللجنة الدولة     .                                                                                              مبوجـب االتفاقية ضمان إتاحة فرص منتظمة للجنة للنظر يف التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية              
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                                        على أن يشمل تقريريها الدوريني الثالث       ٢٠٠٨        أكتوبر   /              تشرين األول   ٧                                            الطـرف بتقدمي تقريرها الدوري القادم يف        
                           وتنتظر اللجنة من الدولة       ). CRC/C/118      انظر   (         صفحة      ١٢٠                                              وينبغي أال يتجاوز عدد صفحات هذا التقرير          .      لرابع  وا

  .                                                                       الطرف أن تقدم تقاريرها بعد ذلك كل مخس سنوات، على حنو ما تنص عليه االتفاقية

 قريغيزستان: املالحظات اخلتامية

     ٩٨٨    و    ٩٨٧               يف جلستيها    (CRC/C/104/Add.4)    ان                                                     نظـرت اللجنة يف التقرير الدوري الثاين لقريغيزست        -   ٢٤٢
                   ، واعتمدت يف جلستها     ٢٠٠٤      سبتمرب  /       أيلول  ٢٣               املعقودتـني يف      ) CRC/C/SR.988    و CRC/C/SR.987        انظـر    (

٩٩٩   )   CRC/C/SR.999(  املالحظات اخلتامية التالية    ٢٠٠٤       أكتوبر  /            تشرين األول ١            ، املعقودة يف ،                         .  

  مقدمة�ألف 

  ) CRC/C/RES/63 (                                                           رير الدوري الثاين للدولة الطرف، وكذلك بالردود اخلطية                                  ترحب اللجنة بتقدمي التق    -   ٢٤٣
          ً     ً    وتأخذ علماً أيضاً     .                                                ، اليت أوضحت أوضاع الطفولة يف الدولة الطرف        )CRC/C/Q/KGZ/2 (                      عـلى قائمة املسائل     

   .                                                                 باحلوار الصريح والبناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع املستوى

 يت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته تدابري املتابعة ال�باء 

                                                                                                        ترحـب اللجنة بقيام الدولة الطرف باعتماد الربنامج الوطين للجيل اجلديد وخطة عمله من أجل إعمال                 -   ٢٤٤
    بعد   ) CRC/C/15/Add.127 (     ً                                                     ، عمالً باالتفاقية واملالحظات اخلتامية اليت أبدهتا اللجنة             ٢٠١٠                 حقوق الطفل حىت    

   ).CRC/C/41/Add.6 (                    األويل للدولة الطرف                النظر يف التقرير

                     ، وانتخاب أول أمني     )            أمناء املظامل  (                                                                      وتنوه اللجنة مع التقدير باعتماد قانون املدافعني عن حقوق الشعب            -   ٢٤٥
  .                                                      ، وإنشاء فرع يعىن بقضايا حقوق الطفل داخل مكتب أمني املظامل    ٢٠٠٢      نوفمرب  /                  مظامل يف تشرين الثاين

                                                                               صديق الدولة الطرف على الربوتوكولني االختياريني امللحقني باالتفاقية بشأن إشراك                                    كمـا ترحـب اللجـنة بت       -   ٢٤٦
                                                                                                          األطفـال يف النـزاعات املسلحة وبشأن بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية؛ واتفاقية منظمة   

                                          الفورية للقضاء عليها؛ والربوتوكول بشأن                                                        بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات            ١٨٢                     العمل الدولية رقم    
                                           ً                                                                          مـنع وقمع االجتار باألشخاص واملعاقبة عليه وخصوصاً االجتار بالنساء واألطفال وامللحق باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة                

  .                                                                                         اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واالتفاقية الدولية بشأن محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

  العوامل والصعوبات اليت تؤثر على تنفيذ االتفاقية�جيم 

                                                                                                   تالحـظ اللجنة أن الدولة الطرف تواصل التصدي لتحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية خطرية بعد               -   ٢٤٧
                                                                     ، مبا يف ذلك تدهور مستويات املعيشة وزيادة البطالة والفقر والفساد مما أثر     ١٩٩١                        حصوهلا على االستقالل يف عام 

  .   ً                                             ً  يداً خاصة على األطفال املنتمني ألكثر شرائح اجملتمع ضعفاً     ً    تأثرياً شد
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  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات�دال 

  تدابري التنفيذ العامة-١

                       التوصيات السابقة للجنة

                                                                                                      تالحـظ اللجـنة مع االرتياح أنه مت معاجلة خمتلف الشواغل والتوصيات اليت أبدهتا بعد النظر يف التقرير              -   ٢٤٨
ـ                                                ومع ذلك، مل يتم على النحو الوايف متابعة          .                                                    ة الطـرف، من خالل اختاذ تدابري وسياسات تشريعية                     األويل للدول

          ، الفقرة  CRC/C/15/Add.127 (                                                                                     التوصيات املتعلقة بأمور منها وضع مبادئ توجيهية تنظم الرعاية البديلة والتبين            
      ومحاية   )   ٥٦        الفقرة   (                 ق بعمل األطفال                                    وإعمال قوانني العمل فيما يتعل      )   ٥٠        الفقرة   (                          ، ومحاية أطفال الشوارع      )  ٣٨

                    وتالحظ اللجنة أن هذه    ).   ٦٢       الفقرة  (                   وإدارة قضاء األحداث   )   ٦٠        الفقرة   (                                  األطفـال مـن االسـتغالل اجلنسي        
  .                                                      الشواغل والتوصيات قد أعيد التأكيد عليها يف التقرير احلايل

                        ة التوصيات الواردة يف                                                                                حتـث اللجنة الدولة الطرف على أن تبذل كل ما يف وسعها من جهود ملعاجل               -   ٢٤٩
                                                                                                                املالحظـات اخلتامـية عـن الـتقرير األويل، اليت مل يتم تنفيذها بعد، وأن تعاجل قائمة الشواغل الواردة يف                    

  .                                              املالحظات اخلتامية احلالية عن التقرير الدوري الثاين

          التشريعات

      ّ           أو توفّر األساس                                                                                      ترحـب اللجـنة بالتغـيريات الـيت أدخلـت على التشريعات الداخلية، واملفروض                -   ٢٥٠
                                                                 ً   ّ  ً               ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق ألن التشريعات احمللية ال تتمشى مجيعها متشياً كلّياً               .                        لالستراتيجيات واملمارسات 
                                                              ً                       كما تشعر اللجنة بالقلق ألن القانون اجلديد للطفل قد ال يكون متمشياً مع أحكام                .                            مع مبادئ وأحكام االتفاقية   

  .                  صحة اإلجنابية والتبين                          االتفاقية وال سيما يف جماالت ال

                                                                                                        توصـي اللجنة الدولة الطرف بإجراء مراجعة شاملة لتشريعاهتا الوطنية بغية ضمان تطابقها التام مع               -   ٢٥١
                                                                                وحتث اللجنة الدولة الطرف على تنظيم عملية استشارية واسعة النطاق من أجل              .                          مـبادئ وأحكام االتفاقية   

  .                                   انون التام مع أحكام ومبادئ االتفاقية                                         التحضري العتماد قانون الطفل وضمان تطابق الق

        التنسيق

                                ومع ذلك، يساور اللجنة القلق       .                 ً                                                         تـأخذ اللجنة علماً باملعلومات الواردة بشأن اللجنة الوطنية للقاصرين          -   ٢٥٢
                                                                                                  لعدم وجود آلية دائمة لتنسيق السياسات واألنشطة املتعلقة حبقوق الطفل، اليت تضطلع هبا وزارات حكومية خمتلفة 

                                                                     ويبدو كذلك أن املوارد احملدودة املتاحة أمام الربنامج الوطين للجيل            .                                  ت اجملتمع املدين والوكاالت الدولية          ومنظما
  .                                                         اجلديد قد أعاقت، من زيادة تنسيق العمل الوزاري من أجل الطفل
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  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٢٥٣

                                         جلديد، باالستناد إىل مبادئ وأحكام االتفاقية؛                                             اعتماد أدوات للربجمة واضحة يف إطار برنامج اجليل ا  ) أ ( 

                                                                                       مراجعة برنامج اجليل اجلديد، بصورة دورية، مع مشاركة األطفال واملنظمات غري احلكومية              ) ب ( 
           بنشاط فيه؛

  .                                           ختصيص موارد كافية للتنفيذ الفعال هلذا الربنامج  ) ج ( 

                               ني القطاعات ومتعددة التخصصات                                                                      كمـا توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية دائمة مشتركة ب           -   ٢٥٤
                                      وينبغي ختصيص املوارد املالية والبشرية      .                                                                 لتنسـيق مجيع السياسات واالستراتيجيات واألنشطة املتعلقة بالطفل       

                                                                                                          الكافية آللية التنسيق، ويتعني على الدولة الطرف، عند االقتضاء، أن تلتمس يف هذا الصدد املساعدة الدولية           
   .                    ، من بني منظمات أخرى )         اليونيسيف (     فولة                         من منظمة األمم املتحدة للط

             الرصد املستقل

                                                                                                     فيما ترحب اللجنة باعتماد قانون املدافعني عن حقوق الشعب، وبإنشاء دائرة حمددة داخل مكتب أمني                -   ٢٥٥
                                                                                                              املظـامل، تعـىن حبقوق الطفل، تشعر بالقلق ألن القانون ال خيول أمني املظامل بالتحديد تلقي ومعاجلة الشكاوى                  

  .                       رادية اليت يقدمها األطفال    االنف

                                                           ، عن املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، تشجع اللجنة الدولة الطرف  ٢                         ويف ضوء التعليق العام رقم  -   ٢٥٦
          كما تشجع     ).         ، املرفق    ١٣٤ /  ٤٨                      قرار اجلمعية العامة     (                                 ً                      على تعزيز دور مكتب أمني املظامل وفقاً ملبادئ باريس          

                                                          حقوق الطفل داخل مكتب أمني املظامل معاجلة الشكاوى الواردة من                                     اللجنة الدولة الطرف على أن ختول دائرة
                                                                                                     األطفـال معاجلة سريعة تراعي مشاعر الطفل، وتوفر سبل االنتصاف من انتهاكات حقوق الطفل املنصوص               

  .                                                        وينبغي تزويد هذه الدائرة باملوارد البشرية واملالية الكافية  .                 عليها يف االتفاقية

                    املوارد املخصصة للطفل

  .                                                                                                                    يساور اللجنة القلق إزاء اخنفاض النسبة املئوية للموارد املخصصة للطفل يف امليزانيات الوطنية يف السنوات األخرية                -   ٢٥٧
  .                                                                                                      كما يساور اللجنة القلق ألن هذه املوارد غري كافية لالستجابة لألولويات الوطنية واحمللية حلماية وتعزيز حقوق الطفل

                 من االتفاقية عن  ٤             ً     ً                              ن تويل اهتماماً خاصاً للتنفيذ الكامل ألحكام املادة                            توصي اللجنة الدولة الطرف بأ -   ٢٥٨
   :                   طريق القيام مبا يلي

                                                                                       إيـالء األولوية لرصد خمصصات يف امليزانية على املستويني الوطين واحمللي، يف سياق إضفاء                ) أ ( 
                       وال سيما األطفال الذين                                                                         الالمركزية، من أجل ضمان إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للطفل،

  ؛ "             املوارد املتاحة    ...              إىل أقصى حدود  "                             ً  ينتمون إىل فئات حمرومة اقتصادياً 
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                                                                                 حتديد مبلغ ونسبة اإلنفاق من ميزانية الدولة على األطفال يف القطاعني العام واخلاص، وقطاع   ) ب ( 
                         وصول األطفال إىل اخلدمات                                                                                     املـنظمات غـري احلكومية بغية تقييم أثر هذا اإلنفاق، وكذلك تقييم إمكانية              

  .                                                  املقدمة يف خمتلف القطاعات ونوعية هذه اخلدمات وفعاليتها

             مجع البيانات 

                                                                                                           يساور اللجنة القلق إزاء أوجه االختالف يف البيانات اليت مجعتها خمتلف الوزارات وإزاء انعدام البيانات                -   ٢٥٩
                                        يف مجيع اجملاالت اليت تغطيها االتفاقية، مبا يف                                                               املصنفة حبسب النوع والكمية عن األشخاص دون سن الثامنة عشرة        

                                                                                                               ذلك األطفال الذين يعيشون يف ظل الفقر واألطفال الذين يعيشون يف املناطق الريفية واألطفال املعوقون وأطفال                
                                                                                         كما يساور اللجنة القلق ألن بعض البيانات اليت مت جتميعها ال تنطبق إال على األطفال دون سن السابعة   .        الشوارع

                                                                                                                عشـرة كما هو احلال بالنسبة للبيانات املتعلقة باألطفال املعوقني، أو دون سن السادسة عشرة، كما هو احلال                  
   .                                  بالنسبة للبيانات املتعلقة بالتعليم

                                                                                                  توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع نظام شامل جلمع البيانات املصنفة اليت تغطي مجيع األطفال دون                -   ٢٦٠
                                                                             ييم التقدم احملرز يف إعمال حقوق الطفل واملساعدة على وضع سياسات لتنفيذ                                         سن الثامنة عشرة كأساس لتق    

                                                                                                   كما توصي الدولة الطرف بالتماس املساعدة التقنية يف هذا الصدد، من منظمات منها منظمة األمم                 .         االتفاقية
    ).  ف        اليونيسي (               املتحدة للطفولة 

                      التدريب ونشر االتفاقية

                               ِ                                         باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ِلنشر االتفاقية من خالل النشرات                           ً                   تـأخذ اللجـنة علماً مع االرتياح       -   ٢٦١
                                                             ومع ذلك، ال تزال تشعر بالقلق إزاء املواقف التقليدية اليت يتخذها   .                                       اإلخبارية واحللقات الدراسية وحلقات العمل

                  لطفل ومن أجله، غري                                                                                        اجملـتمع إزاء األطفـال واملراهقني وألن األطفال، وكذلك العديد من املهنيني العاملني مع ا           
   .                                                                    ملمني على النحو الوايف باالتفاقية وبالنهج القائم على احلقوق املتجسد فيها

                                                                                                          توصـي اللجـنة الدولـة الطرف بوضع سياسة شاملة ترمي إىل تعزيز جهودها لضمان نشر أحكام ومبادئ                   -   ٢٦٢
                                        ا توصي الدولة الطرف بتعزيز التدريب        كم  .                                                                            االتفاقـية على نطاق واسع وفهمها من قبل البالغني واألطفال على السواء           

                                                                                                                       املناسـب واملنـتظم جلمـيع اجملموعـات املهنية العاملة مع الطفل وال سيما املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني واملعلمني                   
  .                             والعاملني يف مؤسسات رعاية الطفل  )                                      األطباء النفسيون واألخصائيون االجتماعيون (                              والعاملني يف جمال الرعاية الصحية 

                              لتعاون مع املنظمات غري احلكومية  ا

                ً                                                       ً                                  تـأخذ اللجـنة علماً باملعلومات الواردة اليت تفيد بأن الدولة الطرف تبذل جهوداً إلقامة عالقات بني                  -   ٢٦٣
ِ   ومع ذلك، يساور اللجنة القلق ألن هذه اجلهود مل تؤِد   .                                                     احلكومة واجملتمع املدين وزيادة التعاون املتبادل فيما بينها                                              

                                                                                          مشاركة منتظمة من جانب املنظمات غري احلكومية وغريها من قطاعات اجملتمع املدين، يف تنفيذ                             حـىت اآلن إىل     
  .                           الدولة الطرف ألحكام االتفاقية
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                                                                                        تؤكد اللجنة أمهية الدور الذي يؤديه اجملتمع املدين كشريك يف تنفيذ أحكام االتفاقية، مبا يف ذلك، ما  -   ٢٦٤
          وعلى وجه    .                                               على التعاون الوثيق مع املنظمات غري احلكومية                                                   يـتعلق بـاحلقوق واحلـريات املدنية وتشجع         

                                                                                                       اخلصـوص، توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تشرك املنظمات غري احلكومية، وال سيما تلك القائمة على                 
ٍ                                    احلقـوق، وغريها من قطاعات اجملتمع املدين اليت تعمل مع األطفال ومن أجلهم على حنٍو أكثر منهجية خالل                                                                                       

  .          ذ االتفاقية              مجيع مراحل تنفي

  تعريف مفهوم الطفل-٢

                                                                                                  فـيما تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعرف القاصرين على أهنم أشخاص دون سن الثامنة عشرة، لكنها تدرك      -   ٢٦٥
  :                                  ويساور اللجنة القلق لألسباب التالية   ".       للقاصر "                                                       أن قوانني تشريعية عديدة تتضمن تعريفات خمتلفة للحد الفاصل 

                                                                           املساعدة إىل األسر اليت هلا أطفال معوقني أو أطفال مصابني بفريوس نقص املناعة                         ال يـتم تقدمي       ) أ ( 
                                                 اإليدز إال إذا كان عمر األطفال يقل عن السادسة عشرة؛ /              البشرية املكتسب

                                                                                            يـتم يف سـن السادسة عشرة نقل الطفل املودع يف مؤسسة خاصة لتلقي العالج النفسي، إىل                   ) ب ( 
  .      لبالغني                          مستشفى للعالج النفسي خمصصة ل

                                                                                                       توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري القانونية الالزمة لضمان أن يكفل القانون جلميع                 -   ٢٦٦
  .                                                           األشخاص دون سن الثامنة عشرة محاية خاصة يستحقوهنا مبوجب االتفاقية

  املبادئ العامة-٣

            عدم التمييز

                                                 ة األطفال الضعفاء، مبا يف ذلك األطفال املعوقني،                                                               يساور اللجنة القلق ألن اجملتمع ال يزال مييز ضد جمموع          -   ٢٦٧
                                                                                                           والذيـن يعيشـون يف مؤسسات أو يف ظل الفقر واملهاجرين وملتمسي اللجوء الذين ال ميلكون تراخيص رمسية                  

                                                                                                             كما يساور اللجنة القلق إزاء زيادة التمييز ضد صغار البنات، وال سيما الفتيات الاليت يعشن يف املناطق                   .       لإلقامة
  .                                                                          ، بسبب االجتاهات اليت ظهرت من جديد من قبيل االختطاف يوم الزفاف والزواج باإلكراه       الريفية

                                                                                                   توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها لتكفل إعمال القوانني القائمة اليت تضمن مبدأ                -   ٢٦٨
                     لية شاملة للقضاء على                                           من االتفاقية، وبأن تعتمد استراتيجية تفعي  ٢                                             عدم التمييز واالمتثال التام ألحكام املادة       

                                                 وحتث اللجنة الدولة الطرف على إيالء اهتمام خاص حلالة   .                                           التمييز على أي أساس وضد مجيع الفئات الضعيفة
                                                                                                             صـغار البـنات وال سـيما الفتـيات الاليت يعشن يف املناطق الريفية، بغية وقف ممارسات الزواج باإلكراه                   

  .                                              ن التمتع الكامل باحلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية                                         واالختطاف يوم الزفاف وهي أمور متنع الطفالت م
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                                                                                      تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري املقبل معلومات حمددة عن التدابري والربامج  -   ٢٦٩
               املؤمتر العاملي     ٢٠٠١                                                                                  ذات الصلة باالتفاقية اليت تتخذها ملتابعة إعالن وبرنامج العمل اللذين اعتمدمها يف عام     

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

                   املصاحل الفضلى الطفل

                                                                                                      يساور اللجنة القلق ألن مبدأ املصاحل الفضلى للطفل غري مدمج بالكامل يف مجيع السياسات والتشريعات                -   ٢٧٠
   .                                                     س الطفل أو يف القرارات القضائية واإلدارية اليت متس الطفل     اليت مت

                                                                                                      توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر يف مجيع التشريعات اليت متس الطفل بغية إدماج مبدأ                  -   ٢٧١
                                                   من االتفاقية، يف التشريعات واألنظمة واإلجراءات        ٣                                                      املصاحل الفضلى للطفل على النحو الذي تعكسه املادة         

  .             ائية واإلدارية    القض

            احلق يف احلياة

                                                                                                          فـيما تعترف اللجنة بوجود مفاوضات ثنائية ملعاجلة هذه املسألة، فإنه يساورها القلق إزاء اإلبالغ عن                 -   ٢٧٢
  .                                                                   إصابة األطفال جبروح نتيجة األلغام األرضية املوجودة على حدود الدولة الطرف

                                    صل إىل اتفاق ثنائي إلزالة األلغام ورسم                                                     حتـث اللجـنة الدولـة الطرف على مواصلة جهودها للتو     -   ٢٧٣
                                                                                               احلـدود، مبـا يف ذلـك التصديق على اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد     

                                                                 ويتعني على الدولة الطرف أن تلتمس املساعدة يف هذا الصدد من             .                     وتنفيذها بالكامل      ١٩٩٧               وتدمريها لعام   
   .           ئات املختصة                        األمم املتحدة وغريها من اهلي

                  احترام آراء الطفل

                 تغيري امسه والبت    (                                                                                        على الرغم من الفرص اليت يتيحها قانون الزواج واألسرة للطفل يف اإلعراب عن آرائه                -   ٢٧٤
ّ                                                                                  يف شأن األبّوة، وحمل إقامته، واالستماع إىل رأيه يف حالة التبين، وغريها من األمور األخرى                                   ، تالحظ اللجنة مع     )         

  .       ً                                                                    فل فرصاً حمدودة لإلعراب حبرية ودون خوف عن رأيه يف املدارس أو احملاكم أو داخل األسرة                 القلق أن أمام الط

                            ً                           من االتفاقية، بأن تتخذ مزيداً من التدابري لضمان           ١٢                                             توصي اللجنة الدولة الطرف، يف ضوء املادة         -   ٢٧٥
                          إلجراءات اإلدارية ذات الصلة                                                                    إيالء االعتبار الواجب آلراء الطفل يف املدارس واحملاكم وداخل األسرة وأثناء ا

                                                                                                             املتعلقة باألطفال من خالل أمور منها اعتماد التشريعات املناسبة، وتدريب مجيع املربني واملهنيني العاملني مع               
  .                                  الطفل ومن أجله وتوخي احلمالت اإلعالمية
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  احلقوق واحلريات املدنية-٤

              تسجيل املواليد

                                               ً             لسلطات املدنية لغرض تسجيل املواليد غري مكفول دائماً وال سيما                                           يساور اللجنة القلق ألن الوصول إىل ا       -   ٢٧٦
                                                               ُ                                 بالنسبة مللتمسي اللجوء، واألشخاص الذين يلتمسون احلماية من الذين مل ُيمنحوا وضع اللجوء واألشخاص الذين 

   .                        يعيشون يف املناطق الريفية

                                   اليد، بتوخي وسائل منها استحداث                                                                         توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لتحسني نظام تسجيل املو          -   ٢٧٧
   .                                                                                   وحدات متنقلة لتسجيل املواليد وزيادة أنشطة الدعم ومحالت إذكاء الوعي لصاحل األسر والقابالت

                                                            احلماية من التعذيب واملعاملة أو املعاقبة الالإنسانية أو املهينة 

                               االدعاءات، يتعرضون للتعذيب                                                                               يسـاور اللجنة القلق ألن األشخاص دون سن الثامنة عشرة ما زالوا، حسب             -   ٢٧٨
        كما أن    .                                                                                                            واملعاملـة القاسـية، يف حاالت عديدة عندما يكونون حمتجزين يف خمافر الشرطة أو أثناء انتظارهم احملاكمة                

                                           أو خدمات طبية وإمكانية االتصال بأسرهم،       /                                                   ٍ                    بإمكانية وصول صغار السن احملتجزين يف خمافر الشرطة إىل حماٍم قانوين و           
                                                                                             كما يساور اللجنة القلق ألن إجراء تقدمي الشكاوى املتعلقة هبذه التجاوزات هي إجراءات ال                .        يبدو                  حمـدودة، على ما   

  .                                                                                     تراعي مشاعر الطفل كما أهنا أثبتت عدم فعاليتها ألنه مل يتم، على ما يبدو، تطبيق أية عقوبات

  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٢٧٩

                                                                       نع أفعال التعذيب أو املعاقبة الالإنسانية أو املهينة، وال سيما من                                        اختاذ مجيع التدابري الالزمة مل      ) أ ( 
                       خالل تدريب قوات الشرطة؛

                                                                                    اختـاذ التدابري للتحقيق مع األشخاص الذين يتورطون يف أفعال التعذيب واملعاملة أو املعاقبة     ) ب ( 
                                                            الالإنسانية واملهينة ضد األطفال وصغار السن ومالحقتهم ومعاقبتهم؛

                            الذي أجري على القانون         ٢٠٠٣                                                      معلومات يف تقريرها املقبل عن تنفيذ التعديل لعام               تقدمي    ) ج ( 
                               اجلنائي والذي جعل التعذيب جرمية؛

  .                                            وضع برامج إعادة تأهيل الضحايا وإعادة إدماجهم  ) د ( 

  البيئة األسرية والرعاية البديلة-٥

                                     االنفصال عن الوالدين والرعاية البديلة

                                                                               لق أن العديد من األطفال املودعني يف مؤسسات الرعاية هلم آباء وأمهات وأهنم                                    تالحـظ اللجنة مع الق     -   ٢٨٠
                                                                                   كما يساور اللجنة القلق إزاء معاقبة اآلباء واألمهات الذين ال يفون مبسؤولياهتم              .                             حمـرومون من بيئتهم األسرية    

  .                                     األبوية من خالل حرماهنم من حقوقهم األبوية
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  : ي                              توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يل -   ٢٨١

        من خالل   (                                                                                         اعتماد استراتيجية شاملة واختاذ تدابري وقائية لتجنب فصل األطفال عن بيئتهم األسرية               ) أ ( 
                                          واحلد من عدد األطفال الذين يعيشون يف مؤسسات؛  )                                                      أمور منها تقدمي املساعدة املناسبة إىل الوالدين أو األوصياء

                                       طفال الواجب إيداعهم يف مؤسسات، لكي                                                         قيامها باختاذ تدابري بالنسبة للعدد احملدود من األ         ) ب ( 
                                                                                تكون مدة بقائهم فيها أقصر مدة ممكنة وذلك من خالل أمور منها تعزيز الرعاية البديلة؛

                                                                                            اختـاذ الـتدابري إلجيـاد بيئة تسمح بالنمو الكامل للطفل وتساعد على منع تعرض الطفل                  ) ج ( 
                                                   ء اتصاالت مع أسرة الطفل أثناء فترة إيداعه يف                                              كما ينبغي زيادة التشجيع على إجرا       .                      لإلساءة، ومحايته منها  

  .              مؤسسات للرعاية

  .                                                                             وضع إجراءات للتحقيق يف الشكاوى املقدمة من األطفال يف حاالت اإلساءة اجلسدية والعاطفية  ) د ( 

      التبين

         ين وال على                                                                                                      يسـاور اللجنة القلق ألن قانون األسرة اجلديد ال يدخل تعديالت على التشريعات املتعلقة بسرية التب               -   ٢٨٢
                                                                       ويساور اللجنة القلق إزاء املمارسة املتمثلة يف تشجيع الوالدين على            .                                                        حق الطفل الذي يتم تبنيه يف معرفة والديه الطبيعيني        

  .                                                                                                التوقيع على وثائق يوافقون مبوجبها على التخلي عن أطفاهلم املودعني يف مؤسسات الرعاية وإن كانت غري منتشرة

                                                                             وغريها من األحكام ذات الصلة من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف              ٢١                           ويف ضـوء أحكـام املادة      -   ٢٨٣
  .                                                                                                                     مبـراجعة القوانني والسياسات املتعلقة بالتبين املشار إليها أعاله، وتوصيها كذلك بإنشاء آلية لرصد عمليات التبين               

                          الصعيد الدويل، توصيها                                                                                            وعـندما تفكـر الدولة الطرف يف رفع احلظر املؤقت الذي تفرضه على حاالت التبين على               
  .                                                        بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل    ١٩٩٣                                     اللجنة بأن تنضم إىل اتفاقية الهاي لعام 

                       اإلساءة إىل الطفل وإمهاله

                     ، تعرب عن قلقها إزاء  )    ٢٠٠٣ (                                                                           فـيما تثين اللجنة على الدولة الطرف العتماد قانون احلماية من العنف              -   ٢٨٤
  .                                                                                            ت اإلساءة واإلمهال اليت حتدث يف إطار األسرة، وال سيما تلك اليت يتعرض هلا األطفال والفتيات املراهقات       حاال

  .                                                                                          كما يساورها القلق ألن خدمات العالج والتشاور غري كافية للتصدي للطلب املتزايد على مثل هذه اخلدمات

   :                                توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٢٨٥

                                       حلماية من العنف ومراقبة تطبيقه عن كثب؛              تعزيز قانون ا  ) أ ( 

                                                                                            تنظـيم محالت فعالة للتوعية واختاذ تدابري لتقدمي املعلومات والتوجيه والنصح للوالدين بغية             ) ب ( 
                                                                    حتقيق أغراض منها منع العنف ضد األطفال، مبا يف ذلك استخدام العقاب البدين؛
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                                   ون، واألخصائيني االجتماعيني، واملدعني                               ّ                          توفـري املـزيد من التدريب للمكلّفني بإنفاذ القان          ) ج ( 
                                                                                      العامني بشأن كيفية تلقي ورصد الشكاوى والتحقيق فيها ومالحقة اجلناة بشكل يراعي مصاحل الطفل؛

  .                                                                             ضمان وصول مجيع ضحايا العنف إىل خدمات املشورة واملساعدة من أجل تعافيهم وإعادة دجمهم  ) د ( 

             العقاب البدين

                               ً                 ً     ً                   ولة الطرف تعترب العقاب البدين فعالً غري مقبول ومرفوضاً متاماً؛ ومع ذلك، ال                             ترحـب اللجنة بكون الد     -   ٢٨٦
                                                                                                         تـزال تشعر بالقلق ألن العقاب البدين غري حمظور بشكل صريح داخل األسرة ويف املدارس واملؤسسات وأماكن                 

  .                  رعاية األطفال األخرى

     ً                          انوناً داخل األسرة ويف املدارس                                                                        حتـث اللجنة الدولة الطرف على أن حتظر العقاب البدين صراحة وق            -   ٢٨٧
                                                             كما توصي بإذكاء الوعي وترويج األمناط اإلجيابية واجملردة من           .                                        واملؤسسات واألماكن األخرى لرعاية الطفل    

   .                                                                  العنف لتأديب األطفال، وال سيما داخل األسرة ويف املدارس ومؤسسات الرعاية

  الصحة األساسية والرعاية-٦

               األطفال املعوقون

ـ  -   ٢٨٨                                                                         ً                         ظ اللجـنة مع االرتياح اجلهود اليت تضطلع هبا الدولة الطرف لتقدمي تعليم أكثر مشوالً لألطفال                     تالح
                                                                                    ً                      ومـع ذلـك، يساور  اللجنة القلق ألن عدد األطفال املعوقني الذين ال يتلقون التعليم ال يزال كبرياً                     .         املعوقـني 

                                       يساور اللجنة القلق ألن األطفال املعوقني        كما    .                                                               واسـتمرار انتشار امليل حنو إيداع األطفال املعوقني يف مؤسسات         
  .                                                      ال يستطيعون الوصول إىل املباين العامة ووسائل النقل العمومي

  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٢٨٩

                               وضع سياسة شاملة لألطفال املعوقني؛  ) أ ( 

                  سن الثامنة عشرة                                                                  اختاذ التدابري الفعالة جلمع بيانات مناسبة ومصنفة عن األطفال املعوقني حىت  ) ب ( 
                                                                                        واستخدام مثل هذه البيانات يف وضع سياسات وبرامج ملنع اإلصابة باإلعاقة ومساعدة األطفال املعوقني؛

                                                                      تعزيز جهودها لوضع برامج للكشف املبكر عن اإلعاقة للوقاية منها ومعاجلتها؛   ) ج ( 

                                 لعادي ويف اجملتمع مبا يف ذلك من                                                                         زيادة التشجيع على إدماج األطفال املعوقني يف النظام التعليمي ا           ) د ( 
                                                                                                     خالل تقدمي التدريب اخلاص للمعلمني والعمل على تيسري الوصول إىل املدارس بصورة أكرب، وذلك يف ضوء القواعد         

                                        والتوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة يف يوم        )   ٩٦ /  ٤٨                      قرار اجلمعية العامة     (                                           املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني       
  ؛ )   ٣٣٩-   ٣٣٠          ، الفقرات CRC/C/69   " (                  حقوق األطفال املعوقني "                 الذي أقامته بشأن                املناقشة العامة 
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                                                                                      تنظـيم محالت لتوعية اجلمهور العام والوالدين بصفة خاصة باحلقوق واالحتياجات اخلاصة                ) ه ( 
                                                                   لألطفال املعوقني، مبن فيهم األطفال الذين يعانون من اعتالل صحتهم العقلية؛

                                                            املالية والبشرية لتوفري التعليم املتخصص، مبا يف ذلك التدريب املهين                     ختصيص مزيد من املوارد   ) و ( 
                                  وتقدمي الدعم إىل أسر األطفال املعوقني؛

       ومنظمة   )          اليونيسيف (                                                                التماس املساعدة التقنية من منظمات منها منظمة األمم املتحدة للطفولة   ) ز ( 
ْ      مع األطفال املعوقني وألْجلهم                                                      الصحة العاملية، لتدريب املهنيني مبن فيهم املعلمون والعاملون                     .  

                           احلق يف الصحة واخلدمات الصحية

                ً                                                                                          تأخذ اللجنة علماً مع االرتياح باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف للعمل مع وكاالت متخصصة خمتلفة تابعة                -   ٢٩٠
       احلكومة                   كما ترحب بقرار      .                                                                                  لألمـم املتحدة وكذلك مع املنظمات غري احلكومية الدولية للحد من وفيات األطفال            

                                                                               بتطبيق التعريف الذي وضعته منظمة الصحة العاملية بشأن الوالدة احلية، يف                ٢٠٠٣       ديسمرب   /                      الصادر يف كانون األول   
                                                                                         ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التفاوتات اإلقليمية يف معدالت الوفيات، وعدم كفاية الرعاية    .                 مجيع أحناء البالد  

       ً                                                                        ية متاماً، واملعاملة الالإنسانية لألطفال املودعني يف مستشفيات الصحة العقلية،                                               السـابقة للوالدة، اليت ال تكون جمان      
                   كما يساور اللجنة     .      اإليدز /                                                                                    والـزيادة يف حاالت اإلصابة بأمراض معدية، مثل الدرن وفريوس نقص املناعة البشرية            

  . ب                                                                          القلق إزاء التعرض للمخاطر البيئية مثل نفايات التعدين أو املاء غري الصاحل للشر

                                       ً                                                          توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تبذل مزيداً من اجلهود لضمان بلوغ أعلى مستوى ممكن للصحة                 -   ٢٩١
                                                                                              جلميع األطفال، وحتسني برامج الرعاية السابقة للوالدة، ومنع انتشار األمراض املعدية مثل فريوس نقص املناعة 

                                طفال الذين يعانون من مشاكل صحية                                                            اإليـدز والدرن، وحتسني الرعاية النفسية لضمان معاملة األ         /         البشـرية 
  .                                                                                                     معاملـة إنسانية والنص صراحة على حظر إيداع األطفال يف مستشفيات الطب النفسي املخصصة للبالغني              

     وذلك   )  ف        اليونيسي (                                                                                وينبغي التماس املساعدة الدولية من منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة 
   .                                                ملاء الصاحل للشرب وزيادة إمكانية الوصول إىل اإلصحاح                            ملعاجلة أمور منها مسألة توفري ا

            صحة املراهقني

  .                                              ً       ً         ً                                           يسـاور اللجنة القلق ألن املراهقني ال يتلقون تعليماً مناسباً أو كافياً يف جمال الصحة اإلجنابية واجلنس                 -   ٢٩٢
                   ولية واإلدمان على       ً                                                                                      وفضـالً عن ذلك، يساور اللجنة القلق للميل املتنامي حنو تعاطي التدخني واملشروبات الكح             

  .                                             املخدرات وانتشار عمليات االنتحار يف صفوف املراهقني

                         ِ                                                                           توصي اللجنة الدولة الطرف ِبضمان توفري خدمات صحية كافية للمراهقني على النحو املشار إليه يف التعليق         -   ٢٩٣
                   والتثقيف اجلنسي                                                     ، وال سيما تنفيذ برامج تتعلق بالصحة اإلجنابية،        )    ٢٠٠٣ (                       بشأن صحة املراهقني      ٤                العـام رقـم     
  .                                                                             كما توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري لتوفري خدمات الصحة العقلية إىل املراهقني  .             وتنظيم األسرة
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  التعليم واألنشطة الثقافية والترفيهية-٧

                             احلق يف التعليم وأهداف التعليم

                                     لتحاق باملدارس االبتدائية والثانوية                    ً                                                     تـأخذ اللجنة علماً جبهود الدولة الطرف املبذولة لزيادة معدالت اال           -   ٢٩٤
                                 ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء   .                                                                   على السواء وذلك من خالل الربامج الوطنية املنصوص عليها يف قانون التعليم

                            وتشكل املمارسة اليت ازدادت      .                                                                           ارتفاع معدالت التسرب، وال سيما يف صفوف الفتيات، بسبب الزواج باإلكراه          
                                       أو ملرة واحدة، وكذلك رسوم الكتب املدرسية  /                                           ق مبطالبة الوالدين بدفع رسوم غري رمسية شهرية و       ً           انتشاراً فيما يتعل

                                             كما يساور اللجنة القلق ألن االلتحاق بالتعليم يف   .                         ً                             وأجور إصالح املدارس، عائقاً أمام وصول األطفال إىل التعليم
                    ً                     إىل التعليم أصبح صعباً بالنسبة لألطفال                                                                             الطفولـة املـبكرة اخنفـض يف السنوات القليلة املاضية وألن الوصول             

  .                أو أطفال الشوارع /                                                           املهاجرين الذين ال ميلكون تراخيص إقامة رمسية، واألطفال العاملني و

  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٢٩٥

                                                                                              مواصلة تعزيز التدابري الرامية إىل زيادة معدالت االلتحاق بالتعليم االبتدائي والثانوي، وال              ) أ ( 
                            ّ                     سيما فيما يتعلق بالتعليم املّتصل بالطفولة املبكرة؛

                       وغريها من املسامهات غري      "            رسوم طوعية  "                                                ضـمان وقـف املمارسة مبطالبات الوالدين دفع           ) ب ( 
                      الرمسية لتعليم األطفال؛

                               مثال ذلك حتسني مرافق التدفئة      (                                                          اختـاذ الـتدابري إلجيـاد ظروف مواتية أفضل يف املدارس              ) ج ( 
ـ                       بغية معاجلة معدالت     )                                                                   رباء وكذلك إجياد البيئة املالئمة األفضل للطفل واألقل إساءة لـه                           واإلمـداد بالكه
                التسرب املرتفعة؛

                                                                               وضع برامج تعليمية خاصة لتكييف احتياجات األطفال العاملني وأطفال الشوارع واملهاجرين   ) د ( 
                                                          الذين ال ميلكون تراخيص إقامة رمسية واألطفال احملرومني من حرياهتم؛

                     من االتفاقية، مع      ٢٩              من املادة     ١                                                            حتسني نظام التعليم لبلوغ األهداف املشار إليها يف الفقرة              ) ه ( 
                                                             بشأن أهداف التعليم، وإدراج حقوق اإلنسان، مبا فيها حقوق           )     ٢٠٠١   ( ١                                    مراعاة التعليق العام للجنة رقم      

                           الطفل، يف املناهج الدراسية؛ 

                                               ات منها منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم                                                     الـتماس املسـاعدة يف هـذا الصدد من منظم           ) و ( 
  .                                                    واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان وغريها من املنظمات املختصة  )         اليونسكو (         والثقافة 

                                          أوقات الفراغ واألنشطة الترفيهية والثقافية 

         هية ذات                                                                                                 تالحظ اللجنة مع القلق التدهور العام يف إمكانية وصول األطفال إىل مرافق تقدم خدمات ترفي               -   ٢٩٦
  .                                                                   نوعية، مثل مراكز لأللعاب الرياضية واملؤسسات الثقافية، واملكتبات العامة
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                                                                                     توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تويل األولوية لتحسني وصول األطفال إىل مراكز األلعاب الرياضية،  -   ٢٩٧
  .                                                                       واملؤسسات الثقافية وغريها من املرافق املخصصة لقضاء وقت الفراغ، وحتسني نوعيتها

  تدابري احلماية اخلاصة-٨

                              األطفال الالجئون وملتمسو اللجوء

                                والسياسات اليت تراعي بصورة أكرب     ٢٠٠٢                                                          فيما ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف لقانون الالجئني يف عام  -   ٢٩٨
    على                                                                                                          مصاحل الالجئني، ال تزال تشعر بالقلق ألن بعض املمارسات ال تسمح لألشخاص دون سن الثامنة عشرة احلصول                  

                                                                                                                   وثـائقهم الشخصـية، وإزاء الـتقارير اليت تقول إنه يف بعض احلاالت، ال يسمح مللتمسي اللجوء، بتسجيل طلباهتم                   
                                                                  ويساور اللجنة القلق ألن ملتمسي اللجوء ال يستطيعون يف الواقع            .                                              للحصول على مركز اللجوء، بسبب أصلهم اإلثين      

  .                                            ياهم القانون الستئناف القرار برفض مركز اللجوء                                           البقاء يف البلد خالل املدة الزمنية اليت مينحها إ

                                                                                            توصي اللجنة الدولة الطرف مبراجعة لوائحها وممارساهتا املتعلقة بالالجئني بغية إزالة مجيع العناصر اليت  -   ٢٩٩
                                                                                            متيز بني البالغني والقاصرين وكذلك بني الالجئني من خلفيات إثنية خمتلفة وضمان حق ملتمسي اللجوء الذين 

                                                                                            لمرة األوىل رفض طلباهتم بالتماس اللجوء، يف أن يظلوا يف البلد طيلة املدة اليت يسمح هبا القانون لتقدمي      يتم ل
   .                       االستئناف ضد قرار الرفض

                                     االستغالل االقتصادي مبا يف ذلك عمل األطفال

               ، لكنها ال تزال  )    ٢٠٠٤      يف عام  (                      ً                                        ترحب اللجنة مبا مت مؤخراً من إنشاء جملس التنسيق املعين بعمل األطفال  -   ٣٠٠
                    ويساور اللجنة القلق   .                                                                                 تشعر بالقلق إزاء تفشي عمل األطفال يف قريغيزستان وانعدام البيانات الرمسية يف هذا الصدد

   .                                                                                   إزاء استخدام األطفال كعمال من قبل املؤسسات احلكومية وال سيما املؤسسات التعليمية احلكومية

  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٣٠١

                                                                                         اختـاذ تدابـري لتحسني ظروف عمل األطفال الذين يسمح هلم بالعمل وتنفيذ أحكام قانون                 ) أ ( 
                    املتعلق بعمل األطفال؛  )               احلماية والدفاع (              حقوق القاصرين 

                                                                                           اختاذ خطوات فورية وفعالة للقضاء على املمارسة اليت تتبعها املؤسسات احلكومية، وال سيما               ) ب ( 
   .                                     اقتضاء عمل األطفال لصاحل هذه املؤسسات                             املؤسسات التعليمية، واملتمثلة يف

      االجتار /             االستغالل اجلنسي

                                                                                              يساور اللجنة القلق ألن الدولة الطرف مل تنفذ بالكامل توصيات اللجنة اليت قامت بصياغتها بعد النظر يف  -   ٣٠٢
           اء املخاطر                                  كما تعرب اللجنة عن قلقها إز       .                                                                الـتقرير األويل للدولـة الطرف، بشأن االستغالل اجلنسي لألطفال         

  .                      أو االجتار هبم ألغراض اجلنس /                                              الصحية اليت يتعرض هلا األطفال الذين يتم استغالهلم و
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  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٣٠٣

                                             ً                                            إجـراء دراسة عن األطفال الذين يتم استغالهلم جنسياً واستخدام البيانات لوضع سياسات               ) أ ( 
                                                      خطة عمل وطنية عن االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض                                                    وبـرامج ملنع االستغالل اجلنسي من خالل وضع       

                                                                                              جتارية على النحو الذي اتفق عليه يف املؤمترين العامليني ملكافحة االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال املعقودين 
  ؛    ٢٠٠١   و    ١٩٩٦       يف عامي 

       على                                                                                 شن محالت إلذكاء الوعي وال سيما يف صفوف األطفال والوالدين وغريهم من القائمني              ) ب ( 
                                        رعاية الطفل، بشأن خماطر وآثار جتارة اجلنس؛

                                                                                     تدريـب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، واألخصائيني االجتماعيني واملدعني العامني على             ) ج ( 
                                                                                                    كيفـية تلقـي الشـكاوى ورصـدها والتحقيق فيها ومقاضاة اجلناة على حنو يراعي مصلحة الطفل وحيترم            

               خصوصية الضحية؛

                                                                            املة الدائمة لألطفال الذين يتعرضون لالستغالل اجلنسي بوصفهم ضحايا وتقدمي                   ضمان املع   ) د ( 
                                 املساعدة والدعم هلم إلعادة إدماجهم؛

  .                                                             ً ضمان املالحقة القضائية لألشخاص الذين يقومون باستغالل األطفال جنسياً    ) ه ( 

              أطفال الشوارع

                                         لة الطرف واألوضاع احلرجة اليت يواجهوهنا                                                                    تكرر اللجنة قلقها إزاء زيادة عدد أطفال الشوارع يف الدو          -   ٣٠٤
         ويتعرضون   )                                        وال سيما حقوقهم االجتماعية واالقتصادية     (     ً                                                  يومياً حيث ال يتمتعون بأي محاية للعديد من حقوقهم          
                                                         كما يساور اللجنة القلق ألن املهاجرين الذين ال ميلكون           .                                                      لسـوء املعاملـة بشكل منتظم من قبل رجال الشرطة         

                                                                                         يعيشون يف ظروف سكنية سيئة للغاية دون إمكانية الوصول إىل اهلياكل األساسية األولية،                                  تراخيص إقامة رمسية    
   .                                  ويف خوف من اإلخالء القسري هلذه املساكن

  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٣٠٥

                                                                                       ضـمان حصـول أطفال الشوارع على ما يكفيهم من الغذاء والكساء والسكن والرعاية                ) أ ( 
                                                                          يم، مبا يف ذلك التدريب املهين والتدريب على املهارات احلياتية، لدعم منوهم الكامل؛                 الصحية وفرص التعل

                                                                                      ضمان حصول أولئك األطفال على اخلدمات الالزمة لشفائهم وإعادة تأهيلهم بعد تعرضهم              ) ب ( 
    زمة                                                                                       لالعتداء البدين واجلنسي وتعاطي املخدرات؛ وعلى احلماية من وحشية قوات الشرطة؛ وعلى اخلدمات الال

                  ملصاحلتهم مع أسرهم؛

   .                                                                                 التماس املساعدة الدولية يف هذا الصدد من منظمات منها اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية  ) ج ( 
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            قضاء األحداث

                                                                                                      يسـاور اللجنة القلق ألن الدولة الطرف مل تضع حىت اآلن إجراءات حمددة ومل تنشئ حماكم معينة لكي                   -   ٣٠٦
                                    وال يكفل للوالدين واألطباء واحملامني       .                               األحداث، مبوجب نظام القضاء                                         تعـىن بصـورة منفصلة بقضايا اجملرمني      

                                      كما يساور اللجنة القلق من انعدام        .                                                                        إمكانات الوصول إىل األشخاص دون سن الثامنة عشرة الذين مت احتجازهم          
  .                                                                               برامج التدريب املهين أو إعادة التأهيل لألشخاص دون سن الثامنة عشرة الذين مت احتجازهم

                                                                                                       كمـا يساور اللجنة القلق إزاء فترات االحتجاز املطول قبل احملاكمة، وقساوة العقوبات املفروضة على                -   ٣٠٧
                  وانعدام العقوبات    )      ً          عاماً بالسجن    ١٥                       حيث تصل العقوبة إىل      (                                                األشـخاص دون سن الثامنة عشرة عند إدانتهم         

                                تالحظ اللجنة وجود اختالفات يف حالة  و  .                                                               البديلة عن احلرمان من احلرية، بالنسبة لألطفال دون سن الرابعة عشرة
           كما يساور    .      ً                                  عاماً وأولئك دون سن السادسة عشرة        ١٤                                                         حتديد املسؤولية اجلنائية بني القاصرين البالغة أعمارهم        

   .                                                            اللجنة القلق إزاء احتجاز الشباب وال سيما الفتيات، مع البالغني

    ٤٠   و  ٣٧                            ري قضاء األحداث وال سيما املواد                                                   توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان التنفيذ الكامل ملعاي -   ٣٠٨
      قواعد  (                                                                                                مـن االتفاقـية، وكذلك قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث                  ٣٩ و

                 ، وذلك يف ضوء يوم  )                      مبادئ الرياض التوجيهية (                                             ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث   )     بيجني
                      ويف هذا الصدد، تشجع      .                             بشأن إدارة قضاء األحداث        ١٩٩٥                   اللجنة يف عام                                   املناقشـة العامة الذي خصصته    

  :                                             اللجنة الدولة الطرف من باب األولوية على ما يلي

                                                                                         التعجـيل بـالعمل على تعديل نظام قضاء األحداث لكي يتم حماكمة األطفال مبوجب نظام                 ) أ ( 
                                                قضائي خاص باألحداث ال مبوجب النظام القضائي العادي؛

       وأولئك                                                                                            ة التمييز املعمول به فيما يتعلق باملسؤولية اجلنائية للقاصرين دون سن الرابعة عشرة                 مراجع  ) ب ( 
                                                                                              دون سن السادسة عشرة، وضمان أن تتوفر جلميع القاصرين إمكانية العقوبة البديلة عن احلرمان من احلرية؛

             حيدث ذلك،                                                                              ضـمان أن يقتصـر االحتجاز قبل احملاكمة على حاالت استثنائية، وعندما ال              ) ج ( 
                       املمثلني واألطفال واحملامني؛ /                     ضمان الوصول إىل األقارب

                                                                                           اختـاذ مجيع التدابري الالزمة، مبا يف ذلك من خالل التعاون التقين، إلنشاء مرافق لالحتجاز                 ) د ( 
               منفصلة لألحداث؛

                                                                          مراجعة والية جلنة شؤون القاصرين وإعادة هيكلتها بغية إلغاء مهامها التأديبية؛    ) ه ( 

                                         بالكامل مبادئ وأحكام االتفاقية، عند النظر   )            حماكم الكبار (                          ضمان أن تطبق حماكم أكزاكال   ) و ( 
                               يف حالة األطفال املخالفني للقانون؛

  .                                                                                 التماس املساعدة التقنية يف هذا الصدد من مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان واليونيسيف  ) ح ( 
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  املتابعة والنشر-٩

        املتابعة

                                                                                                   نة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لكي تنفذ بالكامل التوصيات احلالية من خالل                         توصي اللج  -   ٣٠٩
                                                                                                                   أمـور مـنها نشـر هذه التوصيات على أعضاء جملس الوزراء وأعضاء الوزارة أو أي هيئة مماثلة، والربملان، وعلى                 

  .   ً                              لماً هبا وتتخذ ما يلزم من اإلجراءات                                                           احلكومات والربملانات اإلقليمية أو احمللية، حسب االقتضاء لكي تأخذ ع

      النشر

                                                                                                             كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشر التقرير الدوري الثاين والردود اخلطية اليت تقدمها إىل اللجنة                 -   ٣١٠
                                                           اليت تعتمدها اللجنة، على نطاق واسع، من خالل اإلنترنت،           )                    االستنتاجات اخلتامية  (                           والتوصـيات ذات الصـلة      

                                                                                  على اجلمهور العام، ومنظمات اجملتمع املدين، وجمموعات الشباب، واجملموعات املهنية، واألطفال،  ، )         ً وليس حصراً (
  .                                                      بغية إذكاء املناقشات والوعي باالتفاقية، وبتنفيذها ورصدها

 التقرير املقبل -١٠

          رين بشأن                                                                                              تؤكـد اللجنة، يف ضوء التوصية اليت اعتمدهتا يف التقرير السابق يف دورهتا التاسعة والعش               -   ٣١١
                                                    ً     ً    أمهية األخذ مبمارسة لتقدمي التقارير تكون متوافقة توافقاً تاماً (CRC/C/114)                            تقدمي التقارير على أساس دوري 

                                                              ومن اجلوانب اهلامة ملسؤولية الدول األطراف جتاه األطفال مبوجب           .                من االتفاقية    ٤٤                        مـع أحكـام املـادة       
       ويف هذا   .                                       للنظر يف التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية                                                      االتفاقـية، ضمان إتاحة فرص منتظمة للجنة حقوق الطفل     

  .                                                                              ً                              الصـدد يعتـرب قيام الدول األطراف بتقدمي التقارير على أساس منتظم ويف الوقت احملدد أمراً بالغ األمهية                 
                                                                                                                    وكـتدبري استثنائي يرمي إىل مساعدة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماهتا بتقدمي التقارير بغية االمتثال التام                
                                                                                                  ألحكـام االتفاقـية، تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريريها الثالث والرابع يف تقرير موحد يف موعد    

  .      ً                                                          شهراً من التاريخ احملدد يف االتفاقية لتقدمي التقرير الدوري الرابع    ١٨            أي قبل        ٢٠١٠      مايو   /       أيار  ٦         أقصـاه   
                           وتتوقع اللجنة من الدولة       ). CRC/C/118      انظر   (         صفحة      ١٢٠                                             عـلى أال يتجاوز عدد صفحات هذا التقرير         

   .                                                                        الطرف أن تقدم تقاريرها بعد ذلك كل مخس سنوات، على حنو ما تنص عليه االتفاقية

 غينيا االستوائية: املالحظات اخلتامية

سبتمرب / أيلول١٢، املقدم يف )CRC/C/11/Add.26(نظرت اللجنة يف التقرير الدوري األويل لغينيا االستوائية  -٣١٢
، واعتمدت ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٤ملعقودتني يف ا) 990 وCRC/C/SR.989انظر  (٩٩٠ و٩٨٩يف جلستيها ، ٢٠٠٣

 .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول١، املعقودة يف (CRC/C/SR.999) ٩٩٩يف اجللسة 
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  مقدمة-ألف 

                                                 ا جاء فيه من ردود كتابية مفصلة على قائمة            ِّ                                                     ترحِّـب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل، ومب         -   ٣١٣
  .                                                      ، مما أعطى صورة أوضح عن حالة األطفال يف الدولة الطرف     )CRC/C/Q/GNQ/1 (                              املسـائل اليت أعدهتا اللجنة      

                                 وتالحظ اللجنة كذلك مع التقدير       .              ً                     سنوات تقريباً على موعد تقدميه       ١٠                                          غري أهنا تأسف لتقدمي التقرير بعد فوات        
   .                                                                ستوى الذي بعثته الدولة الطرف كما ترحب مبا جرى من حوار بناء وصريح               الوفد الرفيع امل

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

  :                             تالحظ اللجنة مع التقدير ما يلي -   ٣١٤

  ؛ )    ١٩٩٧ (                            وإنشاء جلنة وطنية حلقوق الطفل   )     ١٩٩٢ (                         وضع خطة عمل وطنية لألطفال   ) أ ( 

                                 تعليم ابتدائي إلزامي وجماين مضمون،                    الذي ينص على إنشاء   )     ١٩٩٥ (                          اعـتماد قـانون التعليم      ) ب ( 
  ؛ )    ١٩٩٠ (                                    وسن قانون العمل املنظم لعمالة األطفال 

                                                                                      اعتماد وتنفيذ خطة وطنية بشأن إتاحة التعليم للجميع، نتج عنها بعض التحسن يف جمال التعليم؛  ) ج ( 

 :التصديق على الصكوك التالية )د( 

 األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد الربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية بشأن بيع -
 ؛٢٠٠٣فرباير /اخلليعة، يف شباط

 ؛٢٠٠١بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال، يف ) ١٨٢رقم (اتفاقية منظمة العمل الدولية  -

بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخاصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه، امللحق  -
 ؛٢٠٠٣تحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، يف باتفاقية األمم امل

 .١٩٩٧اتفاقية حظر استعمال وختزين وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام، يف  -

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ االتفاقية-جيم 

                                 ً  مل تبدأ يف عملية دميقراطية إال مؤخرا   وأهنا١٩٦٨تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف أصبحت مستقلة عام  -٣١٥
وتالحظ اللجنة أيضا أن الدولة الطرف ال تزال تواجه حتديات اقتصادية واجتماعية وسياسية ). ١٩٩٢(فقط 

خطرية، منها سوء الظروف االقتصادية اليت يعيش فيها معظم السكان واستمرار مواقف وممارسات تقليدية حتول 
 .دون إعمال حقوق الطفل
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  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-ال د

  تدابري التنفيذ العامة-١

          التشريعات

تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف للنظر يف تنسيق تشريعاهتا الداخلية مع االتفاقية واعتماد  -٣١٦
عايري الدولية حلقوق الدستور وبعض القوانني جلعل التشريعات احلالية متفقة وأحكام االتفاقية وغريها من امل

بيد أن . وترحب اللجنة أيضا بنبأ يفيد بأن مدونة جديدة لألسرة هي قيد اإلعداد ضمن عملية تشاورية. اإلنسان
                                                                     ً                       ً       اللجنة قلقة إزاء مدى فعالية تنفيذ القوانني احلالية وكون قوانني سنت مؤخرا  ال تعكس بشكل تام أحيانا  مبادئ 

                     ً                    وتثري اللجنة أيضا قلقا  إزاء عدم تطابق بعض . املعايري الدولية حلقوق اإلنسانوأحكام االتفاقية أو غريها من 
ويساور اللجنة قلق خاص بشأن تطبيق عدد من القوانني اإلسبانية . القوانني العرفية مع مبادئ االتفاقية وأحكامها

 .بشكل ثانوي حيث تعود هذه القوانني إىل حقبة ما قبل االستقالل

 الدولة الطرف بالسري قدما يف إمتام جهودها الرامية إىل وضع مدونة جديدة لألسرة توصي اللجنة -٣١٧
والعمل على أن تكون هذه املدونة والقوانني األخرى يف تطابق تام مع مبادئ وأحكام االتفاقية وغريها من 

وتوصي . تعارضة معهااملعايري الدولية حلقوق اإلنسان، وأن تعلو القوانني الوطنية على القوانني العرفية امل
اللجنة أيضا بأن تعمل الدولة الطرف على تنفيذ القوانني اجلديدة والتعديالت على القوانني احلالية وعلى 

وتوصي اللجنة كذلك بأن تلغي الدولة الطرف مجيع أحكام القانون اإلسباين . تعميمها ونشرها بشكل فعال
 .اماليت تتعارض مع االتفاقية أو أن تعدل هذه األحك

                  خطة العمل الوطنية

                             ، يساورها القلق إزاء عدم         ٢٠٠٠-    ١٩٩٢                                                                بيـنما حتـيط اللجنة علما باعتماد خطة عمل وطنية لألطفال             -   ٣١٨
  .                                          وجود معلومات عن خطة عمل وطنية جديدة لألطفال

                                                                                            وتوصـي اللجـنة بأن تضع الدولة الطرف وتنفذ خطة عمل وطنية شاملة جديدة لألطفال ترمي إىل           -   ٣١٩
                 اليت صدرت عن دورة   "               عامل صاحل لألطفال "                                                  دئ االتفاقية وأحكامها وتراعي يف ذلك الوثيقة املعنونة          إعمال مبا

  .    ٢٠٠٢     مايو  /                                        اجلمعية العامة االستثنائية اليت عقدت يف أيار

        التنسيق

  ى                                    اليت تقوم بدور يف تنفيذ االتفاقية عل    ١٩٩٧                                                    بينما تالحظ اللجنة إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق الطفل يف  -   ٣٢٠
                                وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا إزاء   .                                                                      مستوى التنسيق والتقييم، تعرب عن قلقها إزاء عدم عمل هذه اللجنة بفعالية

  .                                                                            عدم التنسيق يف أنشطة الدولة الطرف على مستوى الوزارات وبني الصعيدين احمللي والوطين
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                             حلقوق الطفل وتكوين جلاهنا                                                                               توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر يف تكوين اللجنة الوطنية            -   ٣٢١
                                                                                           اإلقليمية واحمللية باحلفاظ على طابعها املشترك بني القطاعات واملتعدد التخصصات وضمان مشاركة املنظمات 

                                                   وتوصي اللجنة أيضا بأن حتدث الدولة الطرف داخل          .                                                        غري احلكومية، ومدها باملوارد املالية والبشرية الكافية      
                                                                         األنشطة املتعلقة بتنفيذ االتفاقية، على صعيد الوزارات واملستويني الوطين                                             إدارهتـا هيـئة تعىن بتنسيق مجيع        

      ً                                                                                    وختاماً، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري لتحسني القدرة والنوعية داخل اخلدمة املدنية،   .      واحمللي
                   اعدة التقنية وغريها                                           وعلى الدولة الطرف أن تسعى إىل احلصول على املس  .                                       ال سيما فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية     

   ).         اليونيسيف (                                                       يف هذا الصدد من عدة جهات منها منظمة األمم املتحدة للطفولة 

                    هياكل الرصد املستقلة

                                                                                                            يسـاور اللجـنة قلق إزاء عدم وجود آلية مستقلة ختتص برصد التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية وتقييمه                   -   ٣٢٢
  .          والبت فيها                 َّ          َ               بصورة منتظمة، وختوَّل هلا سلطة َتلقي الشكاوى 

     قرار  (                                                       على املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ومبادئ باريس          ٢                                     يف ضـوء تعليق اللجنة العام رقم         -   ٣٢٣
                                                                         ، تشجع اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة من أجل             )        ، املرفق    ١٣٤ /  ٤٨                  اجلمعـية العامة    

                                             املالية الكافية، ويسهل على األطفال الوصول                                                                        تطويـر وإنشاء آلية مستقلة وفعالة، مزودة باملوارد البشرية و         
                                                                                                         إلـيها، ترصد تنفيذ االتفاقية، وتبت يف شكاوى األطفال، على حنو يراعي مشاعر الطفل ويف أسرع اآلجال                 

  . ُ                                                     وُتنصف األطفال من انتهاك حقوقهم املنصوص عليها يف االتفاقية

                   ختصيص املوارد لألطفال

             يف املائة من   ٤٠            بشأن ختصيص     ١٩٩٧                          ذي قطعته الدولة الطرف عام                                 إذا كانت اللجنة ترحب بااللتزام ال -   ٣٢٤
  .                                                                                                                      عائداهتـا النفطية للقطاع االجتماعي، فإهنا تأسف لعدم اختاذ التدابري الالزمة من أجل الوفاء التام هبذا االلتزام                 

         ، مبا يف                                                                                                      وتأسـف اللجنة كذلك لعدم وجود معلومات بشأن امليزانية املخصصة للنفقات االجتماعية على األطفال             
                                      ويساور اللجنة قلق إزاء عدم كفاية        .                                                                          ذلك نفقات على الصحة والرعاية والتعليم، على الصعيدين املركزي واحمللي         

  .                                                                                         املوارد املخصصة من امليزانية ملواجهة األولويات الوطنية واحمللية من أجل محاية حقوق األطفال وتعزيزها

                                                      الطرف يف أقرب وقت ممكن إىل الوفاء بالتزامها الذي                                                      توصي اللجنة مع اإلحلاح بأن تسارع الدولة         -   ٣٢٥
                      وتوصي اللجنة الدولة     .                                                     يف املائة من مجيع عائداهتا على القطاع االجتماعي          ٤٠          وتنفق       ١٩٩٧                قطعـته عـام     

                   ً     ً                            من االتفاقية تنفيذاً تاماً من خالل إسناد األولوية، يف  ٤                                                 الطرف أيضا بأن تويل عناية خاصة لتنفيذ أحكام املادة 
                                                                 ً                      امليزانية، إلعمال حقوق الطفل االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وخصوصاً األطفال الذين ينتمون       خمصصات 

   ".                                               املوارد املتاحة، وعند احلاجة، يف إطار التعاون الدويل    ...              إىل أقصى حدود  "                         ً  إىل الفئات احملرومة اقتصادياً 

            مجع البيانات

  .                             وحديثة يف تقرير الدولة الطرف                                          تأسف اللجنة لعدم وجود بيانات إحصائية شاملة -   ٣٢٦
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                                                                                                 توصـي اللجنة الدولة الطرف بوضع نظام جلمع بيانات مصنفة تغطي مجيع جماالت االتفاقية وبالعمل               -   ٣٢٧
                                                                                                          على استخدام مجيع البيانات واملؤشرات فيما تقوم به من وضع ورصد وتقييم للسياسات والربامج واملشاريع               

                                                                     وينبغي للدولة الطرف أن تنظر يف التماس املساعدة التقنية يف هذا             .  ل                                         الرامـية إىل تنفيذ االتفاقية بشكل فعا      
  . )         اليونيسيف (                                              الصدد، من جهات منها منظمة األمم املتحدة للطفولة 

                      التعاون مع اجملتمع املدين

                                                                                                        يسـاور اللجنة قلق إزاء العدد احملدود من املنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال تعزيز ومحاية حقوق                  -   ٣٢٨
  .                                                                                              فال وإزاء ما ورد من تدين مستوى التعاون القائم بني املنظمات احلكومية واملنظمات الوطنية للمجتمع املدين   األط

              الذي يبدو أنه   )                 على سبيل املثال    ١٩٩٩             الصادر عام  ١            القانون رقم  (                                         ويساور اللجنة قلق أيضا إزاء القانون احلايل 
  .                              حيد من أنشطة املنظمات غري احلكومية

                                                      ً                                       جنة على أمهية الدور الذي يقوم به اجملتمع املدين بصفته شريكاً يف تنفيذ أحكام االتفاقية،                          تؤكـد الل   -   ٣٢٩
                                                                                                         وتوصـي بأن تشجع الدولة الطرف على التعاون بشكل أوثق مع املنظمات غري احلكومية، ومراجعة القانون                

                        املدافعة عن احلقوق، وغري                                                                       املتعلق بذلك، والنظر يف إشراك املنظمات غري احلكومية الدولية، ال سيما املنظمات
                                                                                                        ذلـك مـن قطاعات اجملتمع املدين املتعاملة مع األطفال واملدافعة عن مصاحلهم حبيث تكون مشاركتها أكثر                 

  .                                     انتظاما طيلة مجيع مراحل تنفيذ االتفاقية

                      التدريب ونشر االتفاقية

                    سكان ليس على علم                                                                                         عـلى ضـوء مـا ذكـرته الدولة الطرف يف التقرير من أن السواد األعظم من ال                  -   ٣٣٠
                                                                                                      باالتفاقية، يساور اللجنة قلق إزاء عدم وجود معلومات بشأن األنشطة الرامية إىل نشر مبادئ االتفاقية وأحكامها، 
                                                                                                                وبشـأن األنشـطة التدريبية اليت تضلع هبا الدولة الطرف بالنسبة للمدرسني، والقضاة، وأفراد الشرطة وموظفي                

  .              املعاهد اإلصالحية

  :                     ة الدولة الطرف مبا يلي          توصي اللجن -   ٣٣١

                                                                                        تنظـيم محالت توعية للجمهور تستهدف األطفال، واآلباء والناس كافة، تطلعهم فيها على               ) أ ( 
                             مضمون االتفاقية وسبل تنفيذها؛

                                                                                      إعداد برامج تعليمية وتدريبية منتظمة بشأن أحكام االتفاقية لفائدة مجيع املهنيني املتعاملني مع   ) ب ( 
                                                                         مثل املدرسني، والقضاة، واحملامني، ونواب الربملان، وموظفي إنفاذ القانون،          (           مصاحلهم                       األطفال واملدافعني عن  

                                                                                           وموظفي الدولة، وموظفي احلكومات احمللية، والعاملني مبؤسسات ومراكز اعتقال األطفال، والعاملني يف اجملال 
   ).                                                                الصحي، مبن فيهم األخصائيون يف علم النفس، والعاملني يف القطاع االجتماعي
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  تعريف مفهوم الطفل- ٢

                                                                                            تالحـظ اللجـنة أن قانون الدولة الطرف حيدد سن الرشد يف مثاين عشرة سنة، غري أن اللجنة قلقة إزاء      -   ٣٣٢
       ويساور   .                                                              فيما يتعلق بالسن القانونية الدنيا للمسؤولية اجلنائية والزواج    ١٩٦٨                                  تطبيق القوانني اإلسبانية ملا قبل عام 

                                                                               السن الذي ميكن فيه للبنات الزواج حسب التقاليد وإزاء العدد الكبري من البنات الالئي                          اللجنة قلق أيضا إزاء صغر 
  .                 يتزوجن يف سن مبكرة

                                                                                                  توصـي اللجـنة الدولة الطرف مبراجعة حدود السن اليت ينص عليها خمتلف التشريعات اليت تتعلق                 -   ٣٣٣
                                         تكون هذه القوانني يف تطابق تام مع             ، حىت     ١٩٦٨                                                              باألطفـال، ال سيما القوانني اإلسبانية العائدة إىل ما قبل           

                                                                                 وتوصي اللجنة أيضا بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري الالزمة ملنع الزجيات              .                          مبادئ االتفاقية وأحكامها  
  .          أو القسرية /                      غري القانونية واملبكرة و

  مبادئ عامة- ٣

            عدم التمييز

                                                   مارسات الثقافية ضد الفئات الضعيفة من األطفال،                                                              يساور اللجنة قلق إزاء استمرار التمييز اجملتمعي وامل        -   ٣٣٤
                                                                                                                 وال سيما البنات، واملولودين خارج العالقة الزوجية، واملعاقني واملنتمني إىل األقليات العرقية واملنحدرين من أسر               

  .                                                                                        فقرية وريفية، كما أهنا قلقة إزاء التدابري غري الكافية املتخذة من أجل منع هذا التمييز ومكافحته

                                                                                          توصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف من جهودها لتكفل إعمال القوانني احلالية اليت تضمن مبدأ      -   ٣٣٥
                                                              من االتفاقية، وبأن تعتمد استراتيجية استباقية شاملة، مبا يف ذلك  ٢                                       عدم التمييز واالمتثال التام ألحكام املادة 

                                       لتمييز ضد كافة الفئات الضعيفة، وال سيما                                                          التوعية من أجل تغيري املواقف والقيم والقضاء على مجيع أشكال ا
  .                                          البنات واألطفال املنحدرين من أسر فقرية وريفية

ّ                     وتطلـب اللجـنة إىل الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري القادم معلومات حمددة عّما اختذته من        -   ٣٣٦                                                                       
                      ل املعتمدين يف املؤمتر             ّ                                                                                 تدابـري ونفّذتـه من برامج ذات صلة باالتفاقية على سبيل متابعة إعالن وبرنامج العم              

ُ                          العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي ُعقد يف عام                                                                                                 
  .                    بشأن أهداف التعليم ١                                   ، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم     ٢٠٠١

                  مصاحل الطفل الفضلى

                                                 ال تنشد دائما على سبيل األولوية مبدأ مراعاة                                                                 تعرب اللجنة عن قلقها ألن اإلجراءات املتعلقة باألطفال          -   ٣٣٧
                                                                    من االتفاقية، ال سيما فيما يتعلق بعدد من القوانني اإلسبانية            ٣                                                املصـاحل الفضلى للطفل املنصوص عليه يف املادة         

  .                                                 ، واليت ما تزال الدولة الطرف تطبقها بصفة استثنائية    ١٩٦٨                      العائدة إىل ما قبل عام 
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                                                                                  رف مبراجعة قوانينها وسياساهتا وممارساهتا حىت تكفل أن تتجسد فيها أحكام املادة                                     توصي اللجنة الدولة الط    -   ٣٣٨
                                                                                                                        من االتفاقية على النحو الواجب وأن يراعى هذا املبدأ عند اختاذ القرارات على مستوى اإلدارة والسياسة العامة                    ٣

                             حمللية، واملنظمات غري احلكومية                                                                   وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتعاون مع السلطات ا           .                 واحملاكم وغري ذلك  
  .                                                                                    وزعماء اجلماعات من أجل تنظيم محالت توعية باملبدأ العام للعمل على حتقيق املصاحل الفضلى للطفل

                  احترام آراء الطفل

                                                                                                              تالحظ اللجنة بقلق أن االهتمام قليل بآراء األطفال داخل األسرة وعند اعتماد سياسات عامة، وأن املمارسات                 -   ٣٣٩
  .                                           من االتفاقية، ال سيما ما يتعلق منها بالبنات  ١٢                                                   التقليدية ال تزال حتول دون التنفيذ التام ألحكام املادة         واملواقف 

    ١٢                                                                                                       توصـي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة كأن تعدل قوانينها لتجسد متاما أحكام املادة             -   ٣٤٠
                                   وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا       .                     أن يعرب عنها حبرية     "     رائه                   قادر على إبداء آ    "                                 من االتفاقية حىت يتسىن ألي طفل       

                                                                                                                     بـأن تـنظم محلة وطنية لزيادة وعي اجلمهور حبقوق األطفال فيما يتعلق باملشاركة، ال سيما على الصعيد احمللي ويف                    
  .  اء                                                                                          اجلماعات التقليدية، وأن تشجع على احترام آراء الطفل داخل األسرة، واملدرسة ويف نظم الرعاية والقض

  احلقوق املدنية واحلريات- ٤

              تسجيل املواليد

                                                                                                               تالحـظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف فيما يتعلق بتسجيل املواليد، غري أهنا ما تزال قلقة إزاء                   -   ٣٤١
                                                                                                                 النسبة املئوية املتدنية جدا للمواليد املسجلني وعدم وجود نظام عملي للتسجيل، وإزاء قلة وعي اجلمهور بواجب                

  .                      سجيل األطفال عند الوالدة ت

                                                                                           مـن االتفاقية، حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم، على سبيل األولوية، مبواصلة                ٧                   يف ضـوء املـادة       -   ٣٤٢
                                                                                                                   وتكثـيف جهودهـا إلجياد نظام منسق يكفل تسجيل مجيع األطفال عند الوالدة، ويغطى مجيع أحناء البلد، مبا يف ذلك                    

   ).         اليونيسيف (                                                               عاوهنا يف هذا الصدد مع جهات خمتلفة منها منظمة األمم املتحدة للطفولة                           تنظيم محالت توعية، ومواصلة ت

                                حرية التعبري واحلصول على املعلومات

                                                                                                           يساور اللجنة قلق إزاء ما ورد من حد حلرية التعبري والرأي يف الدولة الطرف وقلة املكتبات، وحمدودية                  -   ٣٤٣
  .             من االتفاقية  ١٧     إىل   ١٣           املواد من                                      املعلومات اليت تلقاها بشأن العمل بأحكام

                                                                                                       توصي اللجنة الدولة الطرف باملضي يف تشجيع حرية التعبري وتعزيزها يف املدارس وأماكن أخرى، بوسائل                -   ٣٤٤
                                                         وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بزيادة عدد املكتبات          .                                                      مـنها إصدار منشورات الطلبة وغري ذلك من الوسائل        

                                   ً                                                     مكتبات متنقلة يف متناول األطفال جماناً، وبتزويد اللجنة مبزيد من املعلومات امللموسة                                     وحتسـينها والنظر يف إنشاء    
  .                                          من االتفاقية يف التقرير املقبل للدولة الطرف  ١٧     إىل   ١٣                                  واملفصلة بشأن تنفيذ أحكام املواد من 
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                العقوبة البدنية

                        ً      ً    يف القانون وتلقى انتشاراً واسعاً                                                                 تشـعر اللجـنة بالقلق لكون العقوبة البدنية غري حمظورة بشكل صريح     -   ٣٤٥
                                                                                            وتالحظ بقلق أيضا عدم وجود بيانات متاحة بشأن إساءة معاملة األطفال، من عقوبة بدنية                .               ً    وقـبوال اجتماعياً  

  .                                     وضرب وحرمان لألطفال من حريتهم عقابا هلم

  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٣٤٦

                                           ية داخل األسرة، ويف املدارس وغريها من املؤسسات؛                                      نص القانون صراحة على حظر العقوبة البدن  ) أ ( 

                                                                                          تنظـيم محالت تثقيفية عامة بشأن العواقب السلبية إلساءة معاملة األطفال والتشجيع على               ) ب ( 
                                         ً                     األخذ بأشكال إجيابية غري عنيفة للتأديب بديالً عن العقوبة البدنية؛

  .        ليونيسيف                                                 التماس املساعدة التقنية يف هذا الصدد من جهات منها ا  ) ج ( 

  البيئة األسرية والرعاية البديلة- ٥

                                                                                                       تعرب اللجنة عن قلقها لتالشي الدعم األسري الذي حيظى به األطفال، وتدل عليه أيضا حقيقة أن أقل                  -   ٣٤٧
                                                                                                            يف املائة من األطفال يعيشون مع األبوين لعوامل خمتلفة منها احلياة احلضرية، وانتشار الفقر على نطاق                   ٥٠      مـن   

  .                                                 اإليدز، وتدهور التضامن التقليدي وارتفاع مستوى اجملون /                         م فريوس نقص املناعة البشرية           واسع، وتفاق

                                                                                                   توصـي اللجـنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها وتعززها، بالعمل من خالل قنوات منها وزارة                 -   ٣٤٨
     ألسرة                                                                                                     الشـؤون االجتماعـية وشـؤون املرأة، من أجل إعطاء األولوية لوضع وتنفيذ تدابري مالئمة لدعم ا                

  .                                 الضعيفة، كاألسر اليت يعيلها أب واحد

                الرعاية البديلة

                                                                                                                بيـنما ترحب اللجنة بوجود مؤسسات يف البلد بإمكاهنا إيواء العديد من األيتام يف الدولة الطرف، ومبعلومات                  -   ٣٤٩
                  ً    ن يكون دائما تدبرياً                                               ُ                                                              تفيد بأن مؤسسة من هذا القبيل يف طور البناء، ُتذكر اللجنة بأن إيداع األطفال يف مؤسسات ينبغي أ                 
                  وتعرب اللجنة عن     .       ُ                                                                                                مؤقـتا ُيلجأ إليه يف آخر املطاف، حينما يتعني ذلك من الناحية املهنية وحيقق املصاحل الفضلى للطفل                

  .                                                                                        قلقها أيضا لعدم وجود معلومات بشأن االستعراض املنتظم حلالة األطفال الذين يعيشون يف هذه املؤسسات

  :                             ف بأن تقوم يف هذا الصدد مبا يلي                       توصي اللجنة الدولة الطر -   ٣٥٠

                                                                                       العمل على أن ال يودع األطفال يف مؤسسات إال بعد إجراءات قضائية صحيحة وأن حيافظ                 ) أ ( 
                                                                                                   هؤالء األطفال على االتصال بآبائهم أو أوليائهم، والعمل قدر اإلمكان على تيسري عودة األطفال املودعني يف        

  ؛                                    هذه املؤسسات إىل أسرهم أو أسرهم املمتدة
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                                                                                         اختـاذ تدابـري كافية لتنظيم إيداع األطفال يف املؤسسات والعمل على استعراض إيداعهم                ) ب ( 
                                                  وتوصي اللجنة أيضا بأن تزيد الدولة الطرف من          .                من االتفاقية    ٢٥                                       بشـكل دوري، يف ضـوء أحكام املادة         

                                         خدمات دعمها ومساعدهتا املالية لألسر احلاضنة؛

  .                           دمي الرعاية وغريهم من املهنيني                            إجراء تدريب مالئم للقضاة، ومق  ) ج ( 

              مسؤولية اآلباء

                                                                                                     تعـرب اللجنة عن قلقها لكون بعض القوانني العرفية ختول لألب بصورة تلقائية السلطة األبوية يف حالة             -   ٣٥١
  .                       انفصال األبوين أو طالقهما

    الس                                                                                              توصـي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف، عند صدور قرار مبوجب إجراءات قضائية أو عن جم                 -   ٣٥٢
                                                                                                             أسـرية يقضي مبنح حضانة الطفل ألحد األبوين، على أن يستند هذا القرار إىل مبدأ مراعاة املصاحل الفضلى                  

                                                                 وينبغي للدولة الطرف أن تعمل أيضا على أن تكون لكال األبوين مسؤوليات   .                               للطفـل ويـأخذ بآراء الطفل     
                                       ال القانوين وغريه يف هذا الصدد، وأن                                                                               مشـتركة عن تربية الطفل ونشأته وأن يتلقيا املساعدة الكافية يف اجمل           

  .                                                                     يكونا على علم كاف حبقوقهما ومسؤولياهتما، ال سيما يف حالة االنفصال أو الطالق

      التبين

    ٢١                                                                                        تعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود تشريعات داخلية مالئمة تنظم إجراءات التبين وفقا ألحكام املادة  -   ٣٥٣
  .                                                   ً       ً  ذا الصدد، ولعدم وجود معلومات عن ممارسات التبين داخلياً ودولياً                               من االتفاقية وغريها من األحكام يف ه

                                                                                                 توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ ما يلزم من تدابري تشريعية وغريها حىت تكون القوانني واألنظمة          -   ٣٥٤
            على اتفاقية                                                    من االتفاقية وغريها من األحكام وأن تنظر يف التصديق     ٢١                                            املـتعلقة بالتبين متفقة مع أحكام املادة        

                                        وتوصي اللجنة كذلك بأن تقدم الدولة الطرف   .                                                              الهاي بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين خارج البلد        
  .                                                                                  يف تقريرها املقبل معلومات حمددة عن املمارسات اليت تأخذ هبا يف جمال التبين داخل البلد وخارجه

                        اإلساءة إىل األطفال وإمهاهلم

                                                                               ق املعلومات اليت تشري إىل ارتفاع مستوى التغاضي عن اجملون داخل األسر، وعدم                                  تالحـظ اللجـنة بقل     -   ٣٥٥
                                                                                                          وجـود معلومات بشأن اإلساءة إىل األطفال داخل األسرة، وكون قانون محاية األطفال من االعتداء اجلنسي ال                 

  .                                                                     ينص صراحة على حظر العالقة اجلنسية مع القاصرين من األبناء الطبيعيني للجناة

  :                            اللجنة الدولة الطرف مبا يلي    توصي -   ٣٥٦

                    مبا يف ذلك االعتداء     (                                                                    إجراء دراسات حول العنف املرتيل، وإساءة معاملة األطفال وإيذائهم            ) أ ( 
                                                               هبدف اعتماد سياسات وبرامج فعالة ملكافحة مجيع أشكال إساءة املعاملة؛  )                 اجلنسي داخل األسرة



CRC/C/143 
Page 76 

 

                                           فيها، وإحالة الدعاوى إىل القضاء عند                                                     نظام وطين لتلقي الشكاوى ورصدها والتحقيق           إقامة  ) ب ( 
                                                             الضرورة، وذلك بطريقة تراعي مشاعر الطفل وحتترم خصوصية الضحايا؛

                                                                                     إصـالح التشريعات املتعلقة باإلساءة إىل األطفال يف األسرة حبيث تنص صراحة على حظر                ) ج ( 
               االعتداء اجلنسي؛

                                ، حسب االقتضاء، إىل كل من الضحايا                                                 إنشاء نظام وطين شامل لالستجابة يقدم الدعم واملساعدة  ) د ( 
                                                                                                         ومـرتكيب العنف األسري، بدال من االكتفاء بالتدخل والعقاب، ويعمل على أن يكون جلميع ضحايا العنف سبيل             

                                                                                       إىل املشورة واملساعدة فيما يتعلق باملعافاة وإعادة اإلدماج، مع منع تشويه صورة ضحايا االعتداء؛

  . )         اليونيسيف (                          منظمة األمم املتحدة للطفولة                           هذا الصدد، من جهات منها                          التماس املساعدة التقنية، يف    ) ه ( 

  خدمات الصحة األساسية والرعاية- ٦

                                                                                                        تالحـظ اللجنة مع التقدير اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف من أجل توسيع نطاق التغطية يف اخلدمات                  -   ٣٥٧
                                            ن أنه على الرغم من اخنفاض معدالت وفيات                              ً       بيد أن اللجنة قلقة جداً م       .                                     الصـحية وخدمـات النظافة األساسية     

              واللجنة قلقة    .                                                                                              الرضـع ومن هم دون سن اخلامسة ووفيات األمهات، إال أن هذه املعدالت ال تزال مرتفعة جدا                
                                                                                                   كذلك إزاء سعة انتشار سوء التغذية وكثرة األسر الفقرية اليت تعوزها اخلدمات، مبا فيها احلصول على مياه الشرب 

                                                      ويساور اللجنة قلق أيضا إزاء ضعف مشاركة اجلماعات          .                                        ، مما يساهم يف انتشار األمراض املعدية                     واملرافق الصحية 
  .                                                                           احمللية يف تعزيز الصحة، وعدم كفاية االعتمادات املرصودة للخدمات الصحية يف امليزانية

  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٣٥٨

                                            صحية، ال سيما يف املناطق الريفية، وزيادة                                                      مواصـلة توسيع نطاق االستفادة من اخلدمات ال         ) أ ( 
                              كفاءة العاملني يف القطاع الصحي؛

                                                                                           تعزيـز السياسـات والربامج الصحية احلالية على مستوى التنفيذ والتنسيق، ال سيما خطة                ) ب ( 
                                                           ، وبرنامج التحصني املوسع، وبرناجمي مياه الشرب والصحة البيئية؛ )    ٢٠٠٠-    ١٩٩٢ (              العمل الوطنية 

                                                                              حلصول على املزيد من اخلدمات الصحية األساسية؛ ومواصلة احلد من آثار وفيات                     تيسـري ا    ) ج ( 
                                                                                                        األمهات ووفيات األطفال والرضع؛ منع سوء التغذية ومكافحتها، ال سيما يف أوساط فئات األطفال الضعيفة              

                                                               واحملرومة؛ والتشجيع على املمارسات الصحيحة يف جمال الرضاعة الطبيعية؛

  .                                                                  ما يكفي من املوارد املالية والبشرية لتنفيذ الربامج الصحية بشكل فعال              العمل على تقدمي  ) د ( 
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               األطفال املعوقون

                                                                                                          تعـرب اللجنة عن قلقها لغياب بيانات إحصائية وسياسة شاملة فيما يتعلق باألطفال املعوقني، الذين ال                 -   ٣٥٩
                                   التعليم، والصحة واملشاركة يف احلياة                                                                         يزالون يواجهون التمييز ال سيما يف جمال إدماجهم يف اجملتمع، والوصول إىل         

  .                   االجتماعية والثقافية

  )        ، املرفق  ٩٦ /  ٤٨                     قرار اجلمعية العامة    (                                                                  يف ضـوء القواعـد املوحـدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني              -   ٣٦٠
             ، الفقرات من CRC/C/69 (                                                                       وتوصيات اللجنة اليت اعتمدهتا يوم مناقشتها العامة بشأن حقوق األطفال املعوقني 

  :                                 ، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي )   ٣٣٩     إىل  ٠  ٣١

                                                                                                 اختـاذ تدابـري فعالـة جلمع بيانات إحصائية كافية ومفصلة عن األطفال املعوقني واستخدام هذه                  ) أ ( 
                                                                                                 البيانات يف وضع سياسة شاملة وبرامج مالئمة والعمل على إدراج حقوق هؤالء األطفال يف هذه السياسة والربامج؛

                                          ُ                               لتدابري الالزمة ملكافحة املواقف التمييزية اليت ُتتخذ ضد األطفال املعوقني، ال سيما           اختاذ مجيع ا  ) ب ( 
                                                                              يف أوساط األطفال واآلباء، وتشجيع مشاركتهم يف مجيع جوانب احلياة االجتماعية والثقافية؛

                                                                                     وضـع اسـتراتيجية تشمل تقدمي التدريب املالئم إىل املدرسني، حىت يكون جلميع األطفال                ) ج ( 
                             ُ                                            قني سبيل للوصول إىل التعليم، وُيدجموا، عند اإلمكان، يف النظام التعليمي العام؛    املعو

                                                                                     تنظيم محالت توعية لتنبيه اجلمهور، ال سيما اآلباء، إىل حقوق األطفال املعوقني واحتياجاهتم اخلاصة؛  ) د ( 

                  سر األطفال املعوقني؛                                                                ختصيص مزيد من املوارد للتعليم اخلاص، مبا يف ذلك التعليم املهين، ولدعم أ    ) ه ( 

       ومنظمة   )          اليونيسيف (                              منظمة األمم املتحدة للطفولة                                               الـتماس التعاون التقين من جهات منها          ) و ( 
  .                                                                                  الصحة العاملية من أجل تدريب املوظفني املهنيني املتعاملني مع األطفال املعوقني والعاملني لصاحلهم

      اإليدز /                       فريوس نقص املناعة البشرية

            اإليدز، مثل   /                                                                           جلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ملواجهة انتشار فريوس نقص املناعة البشرية                          ترحب اللجنة با   -   ٣٦١
                                                   اإليدز، الذي ينص على جمانية ومشولية التطبيب ضد         /                                                        الـربنامج الوطـين ملكافحـة فريوس نقص املناعة البشرية         

              اإليدز يف أوساط  /              املناعة البشرية                                              ً                                الفريوسات الرجعية، غري أن اللجنة ال تزال قلقة جداً لزيادة انتشار فريوس نقص        
       ويساور  .                                                                  والشباب وازدياد عدد األطفال الذين تيتموا بالفريوس ومرض اإليدز          )                      ومعظمهـم من النساء    (          الكـبار   

  .                                                اللجنة قلق إزاء عدم وجود رعاية بديلة هلؤالء األطفال



CRC/C/143 
Page 78 

 

  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٣٦٢

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

                                 بالفريوس ومرض اإليدز وحقوق اإلنسان؛

                       ائل منها التنسيق مع                                                                              تعزيز تدابريها الرامية إىل منع انتقال الفريوس من األم إىل الطفل، بوس             ) ب ( 
                                       األنشطة الرامية إىل احلد من وفيات األمهات؛

                                                                              إيالء اهتمام خاص باألطفال املصابني أنفسهم أو الذين تيتموا بسبب الفريوس ومرض اإليدز،   ) ج ( 
                                                         من خالل تقدمي الدعم النفسي واملادي الكايف مبشاركة اجملتمع احمللي؛

                اإليدز يف أوساط    /                               ية بفريوس نقص املناعة البشرية                                            تعزيـز أو إحـداث محالت وبرامج للتوع         ) د ( 
                                                               ً                                              املـراهقني، ال سيما املنتمون إىل الفئات احملرومة، ويف أوساط السكان عموماً، من أجل احلد من التمييز ضد                  

                                            األطفال املصابني واملتأثرين بالفريوس ومبرض اإليدز؛

                                     يذ الربنامج الوطين لفريوس نقص املناعة                                                             العمل على تقدمي املوارد املالية والبشرية الكافية لتنف           ) ه ( 
                   اإليدز تنفيذا فعاال؛ /       البشرية

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

              املستوى املعيشي

                                                    لطرف، تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء استمرار                                                               نظرا ألمهية معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل يف الدولة ا          -   ٣٦٣
                                                                                                                الفقـر يف االنتشار والعدد الكبري املستقر من األطفال الذين ال يتمتعون باحلق يف مستوى معيشي الئق، ال سيما                   

  .                                     السكن الالئق وغري ذلك من اخلدمات األساسية

                                رع إىل وضع وتنفيذ خطة وطنية                                                            من االتفاقية توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسا          ٢٧              وفقا للمادة    -   ٣٦٤
                                                                                   ً              فعالة للحد من الفقر، بوسائل منها تقدمي الدعم واملساعدة املادية إىل األسر احملرومة اقتصادياً، وضمان حقوق 

                                                                     وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بالتماس التعاون واملساعدة الدوليني كلما   .                        الطفل يف مستوى معيشي الئق
  .            لزم األمر ذلك

  وأوقات الفراغ واألنشطة الثقافية التعليم- ٧

  )     ١٩٩٥ (                                                   وترحب بإنشاء اجلامعة الوطنية لغينيا االستوائية         )     ١٩٩٥ (                                      تالحظ اللجنة اعتماد قانون التعليم       -   ٣٦٥
                                                                                                                   وجبهـود الدولـة الطرف الرامية إىل زيادة معدالت التسجيل يف التعليم االبتدائي، مثل اعتمادها للخطة الوطنية                 
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                                                                                               بيد أن اللجنة قلقة لكون مستويات التسجيل والتعليم ال تزال متدنية، ال سيما يف التعليم                 .                         إلتاحـة التعليم للجميع   
  .                                                                                                                      الـثانوي ويف مـرحلة مـا قبل التعليم االبتدائي، ولوجود تباين كبري بني عدد البنني والبنات امللتحقني بالدراسة                  

                                             ا إىل البنات واليت حتد من فرص حصوهلن على                                                                ُ                  وتالحـظ بقلق أيضا استمرار النظرة الثقافية والتقليدية اليت ُينظر هب          
  .                                                                                               ويساور اللجنة قلق أيضا لعدم وجود موارد مالية ومادية لتنفيذ الربامج التعليمية ولغياب مدرسني متمرسني  .        التعليم

  :ُ                               ُتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٣٦٦

                       لتعليم على سبيل املثال؛                                                          مواصلة جهودها إلصالح النظام التعليمي، كأن تعتمد قانون إصالح ا  ) أ ( 

                                                                                                    مواصلة تعزيز التدابري الرامية إىل زيادة معدالت التسجيل يف التعليم االبتدائي واألساسي، ال سيما                ) ب ( 
              تسجيل البنات؛

                                                                                          التوسع يف تعميم التعليم للطفولة املبكرة وزيادة عدد املدرسني املتمرسني يف مرحلة ما قبل الدراسة،     ) ج ( 
                                         اط اآلباء بشأن قيمة تعليم الطفولة املبكرة؛                  وزيادة الوعي يف أوس

                                                                                              تعزيـز وتوسـيع اجلهود الرامية إىل تدريب املدرسني وتوسيع نطاق توظيف املدرسني املؤهلني، ال                 ) د ( 
                                                                                          سيما النساء واألشخاص املنتمون إىل مجيع الفئات العرقية من أجل التعليم من خالل برامج باللغة األم؛

                         نسان ضمن املنهاج الدراسي؛                   إدراج تعليم حقوق اإل    ) ه ( 

                                                                                             إجراء دراسة حتليلية لألطفال املنقطعني عن الدراسة واألطفال الراسبني، هبدف وضع استراتيجيات              ) و ( 
                          مالئمة ملعاجلة هاتني املشكلتني؛

                                                                                                        العمـل عـلى تقدمي املوارد املالية والبشرية املالئمة لتنفيذ الربامج التعليمية بشكل فعال، ال سيما                  ) ز ( 
                                ة الوطنية إلتاحة التعليم للجميع؛   اخلط

  . )         اليونيسيف (                          منظمة األمم املتحدة للطفولة                                               التماس املساعدة التقنية من جهات منها اليونسكو و  ) ح ( 

  تدابري احلماية اخلاصة- ٨

                 االستغالل االقتصادي

      ١٣٨         ية رقم                                                 بالتوقيع على اتفاقييت منظمة العمل الدول          ٢٠٠١                                           ترحـب اللجنة بقيام الدولة الطرف عام         -   ٣٦٧
                                                  للقانون اجلديد ملكافحة هتريب املهاجرين واالجتار           ٢٠٠٤                                                  وحتـيط عـلما باعـتماد الدولة الطرف عام              ١٨٢ و

                                                                                                      غري أهنا ال تزال قلقة إزاء العدد الكبري لألطفال، ال سيما البنات، من العاملني يف الشوارع وبصفة                   .          باألشـخاص 
  .                      ياب آليات ملراقبة العمل                                             خدم، وإزاء عدم تنفيذ قوانني العمل بشكل فعال وغ
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  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٣٦٨

                                                                                                       إجـراء دراسة استقصائية لعدد األطفال العاملني، مبن فيهم العاملون بصفة خدم ويف القطاع الزراعي،                 ) أ ( 
                                                                                         من أجل وضع وتنفيذ استراتيجيات وسياسات شاملة ملنع ومكافحة االستغالل االقتصادي يف هذه القطاعات؛

                                  من االتفاقية، واتفاقييت منظمة       ٣٢                                                                   العمل على تنفيذ القانون تنفيذا يغطي بشكل تام أحكام املادة             ) ب ( 
                                                                             ، مع التقيد كما جيب بالتوصية املتعلقة باحلد األدىن للعمل، االتفاقية رقم               ١٨٢         ورقم      ١٣٨                       العمـل الدولية رقم     

  )     ١٩٩٩ (   ١٩٠                    ، االتفـاقية رقـم                                                             ، والتوصـية املـتعلقة حبظر أسـوأ أشكال عمل األطفـال          )    ١٩٧٣ (   ١٤٦
                                                                                               والتعليقات اليت أبدهتا جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية واملعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات؛

                                                                االضطالع حبمالت للتوعية من أجل منع ومكافحة االستغالل االقتصادي لألطفال؛  ) ج ( 

                                            ألطفال العاملون عرب احلدود من أجل مكافحة                                                          تعزيـز التعاون مع البلدان اليت ينتمي إليها ا          ) د ( 
                         االستغالل االقتصادي لألطفال؛

  .                                                                          التماس املساعدة من جهات منها الربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال واليونيسيف    ) ه ( 

                               االستغالل اجلنسي لألطفال واالجتار هبم

         وتعرب عن   .                         شوارع عاصمة الدولة الطرف                                                       تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ازدياد عدد األطفال الداعرين يف  -   ٣٦٩
                                                                                                              قلقهـا أيضـا الفـتقار تقرير الدولة الطرف إىل بيانات حمددة بشأن االستغالل اجلنسي واالجتار باألطفال وإىل                  

  .                                          معلومات بشأن التشريع املتعلق باالستغالل اجلنسي

  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٣٧٠

                                                   نسي لألطفال من أجل تقييم نطاقه وحتديد أسبابه،                                             إجـراء دراسـة بشـأن االستغالل اجل         ) أ ( 
                                                                                                          والتمكني لرصد املشكلة بفعالية ووضع تدابري وبرامج، منها برامج إعادة اإلدماج االجتماعي، من أجل منع               

                                       انتشار املشكلة ومكافحتها والقضاء عليها؛

                هبم، مع مراعاة                                                             وضع واعتماد خطة عمل وطنية ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال واالجتار  ) ب ( 
                                                                                               إعالن وبرنامج العمل وااللتزام العاملي املعتمدين يف املؤمتر العاملي ملكافحة االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال 

  ؛    ٢٠٠١   و    ١٩٩٦              الذي عقد عامي 

                                                                                       تدريـب موظفي إنفاذ القانون، والعاملني يف القطاع االجتماعي واملدعني العامني على كيفية           ) ج ( 
                                                                                 ها والتحقيق بشأهنا ومقاضاة املتورطني فيها، بطريقة تراعي مشاعر الطفل وحتترم                                  تلقـي الشـكاوى ورصد    

               خصوصية الضحية؛

  .                                                                                       التماس املساعدة التقنية من جهات منها اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العاملية  ) د ( 
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            قضاء األحداث

                               ويساور اللجنة قلق خاص لعدم       .             اث يف البلد                                                              تعرب اللجنة عن بالغ قلقها لعدم وجود نظام لقضاء األحد          -   ٣٧١
                                                                              ً                           وجـود حمـاكم لألحـداث واعتقال األشخاص دون سن الثامنة عشرة مع الكبار، يف ظروف سيئة جداً ودون                   

  .                        احلصول على اخلدمات األساسية

   ٧ ٣                                                                   ً     ً                توصي اللجنة الدولة الطرف بالعمل على تنفيذ معايري قضاء األحداث، تنفيذاً تاماً، وخباصة املواد  -   ٣٧٢
      قواعد  (                                                                               من االتفاقية، وكذلك قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث   ٤٠   و  ٣٩ و

                ، وقواعد األمم    )                        مبادئ الرياض التوجيهية   (                                                      ومـبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث           )       بـيجني 
                                        هية للعمل املتعلق باألطفال يف نظام العدالة                                                          املتحدة حلماية األحداث اجملردين من حريتهم، ومبادئ فيينا التوجي

               الفقرات من    ،CRC/C/46 (                                                                                    اجلنائـية، والتوصية اليت قدمتها اللجنة يف يوم مناقشتها العامة لقضاء األحداث             
  :                                                  ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي خاصة   ).    ٢٣٨     إىل    ٢٠٣

                                 إنشاء حماكم مستقلة وفعالة لألحداث؛  ) أ ( 

                                                                                     يـد مـدة االحتجاز قبل احملاكمة بنص قانوين والعمل على أن يستعرض قاض مشروعية                 حتد  ) ب ( 
                                      االحتجاز دون تأخر يف ذلك وبصورة منتظمة؛

                                                                                  حتسـني ظـروف االحتجاز والسجن لألشخاص دون سن الثامنة عشرة، ال سيما من خالل                 ) ج ( 
                                                              إنشاء مؤسسات خاصة هلؤالء تسود فيها ظروف مالئمة لسنهم واحتياجاهتم؛

                                                    ُ                                             التحقيق واملقاضاة واملعاقبة بشأن أي حالة إلساءة معاملة ُيقدم عليها موظفو إنفاذ القانون،               ) د ( 
                                                                                                      مبن فيهم حراس السجون، وإحداث نظام مستقل يراعي مشاعر األطفال ويكون يف متناوهلم لتلقي الشكاوى               

                         اليت يقدموهنا والنظر فيها؛

                                                حريتهم على اتصال دائم بأسرهم حينما يكونون                                                 العمل على أن يظل األطفال احملرومون من            ) ه ( 
                                                                       داخل نظام لقضاء األحداث، ال سيما من خالل إبالغ اآلباء بتاريخ احتجاز ولدهم؛ 

                                                                                          الـتماس املسـاعدة التقنية من جهات منها مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان                ) و ( 
  .                                                 واليونيسيف، يف جمال قضاء األحداث وتدريب أفراد الشرطة

  الربوتوكوالن االختياريان امللحقان باتفاقية حقوق الطفل- ٩

                                                                                                   تالحـظ اللجنة أن الدولة الطرف مل تصدق على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل                -   ٣٧٣
  .                                     املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

                                      ياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل املتعلق                                                            توصـي اللجـنة الدولة الطرف بالتصديق على الربوتوكول االخت      -   ٣٧٤
  .                              بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة
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  املتابعة والنشر- ١٠

        املتابعة

                                                                                                        توصـي اللجـنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املالئمة لضمان التنفيذ التام للتوصيات التالية،                -   ٣٧٥
                                             ء أو احلكومة أو هيئة مشاهبة، وإىل الربملان                                                                        بوسـائل مـنها إحالـة هذه التوصيات إىل أعضاء جملس الوزرا           

  .                                                                                       وحكومات وبرملانات األقاليم والواليات، عند االقتضاء، للنظر فيها كما ينبغي مث اختاذ إجراء بشأهنا

      النشر

                                                                                                    توصـي اللجـنة كذلـك بأن تعمل الدولة الطرف على إتاحة تقريرها األويل والردود اليت قدمتها                  -   ٣٧٦
               على سبيل املثال  (                                        على نطاق واسع، بوسائل من قبيل اإلنترنت     )                ملالحظات اخلتامية  ا (                       والتوصيات ذات الصلة    

                          ً                                                                  حـىت يطلـع عليها اجلمهور عموماً ومنظمات اجملتمع املدين، وفئات الشباب، والفئات املهنية،                )          ال احلصـر  
  .                                                                  واألطفال من أجل إثارة النقاش وإشاعة الوعي باالتفاقية وتنفيذها ورصدها

 ادم التقرير الق- ١١

                                                                                                       يف ضـوء التوصـية الـيت اعـتمدهتا اللجـنة يف دورهتـا التاسـعة والعشـرين بشـأن دورية التقارير                  -   ٣٧٧
      من    ٤٤                                         ً                          أمهية األخذ مبمارسة لتقدمي التقارير تتفق متاماً مع أحكام املادة                         تؤكد اللجنة      ،   )CRC/C/114       انظـر  (

                                    يها يف االتفاقية جتاه األطفال ضمان                                                             ومن اجلوانب اهلامة ملسؤوليات الدول األطراف املنصوص عل         .           االتفاقـية 
                           ويف هذا الصدد، يعد تقدمي       .                                                                                   إتاحة فرص منتظمة للجنة حقوق الطفل للنظر يف التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية            

                                   وكتدبري استثنائي يرمي إىل مساعدة       .                                                ً                      الـدول األطراف تقارير منتظمة ويف الوقت املناسب أمراً بالغ األمهية          
                                           ً     ً                                         فاء بالتزامها بتقدمي التقارير مبا يتفق اتفاقاً تاماً مع أحكام االتفاقية، تدعو اللجنة الدولة                     الدولة الطرف على الو

      ، وهو     ٢٠٠٩      يوليه  /     متوز  ١٤                                                                       الطرف إىل تقدمي تقاريرها الثاين والثالث والرابع يف تقرير موحد يف موعد أقصاه 
         صفحة     ١٢٠                 ت هذا التقرير                                 وينبغي أال يتجاوز عدد صفحا      .                                                الـتاريخ احملـدد لـتقدمي الـتقرير الثالـث         

                                                                                     وتنتظر اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقاريرها بعد ذلك كل مخس سنوات، على                 ). CRC/C/118      انظر   (
  .                       حنو ما تنص عليه االتفاقية

 أنغوال: املالحظات اخلتامية

        لوثيقتني        انظر ا    (   ٩٩٢    و    ٩٩١               يف جلستيها    CRC/C/3/Add.66) (                                             نظـرت اللجـنة يف الـتقرير األويل ألنغوال           -   ٣٧٨
CRC/C/SR.991 و    SR.992    ٩٩٩                       ، واعتمدت يف جلستها         ٢٠٠٤       سبتمرب   /        أيلول   ٢٧                املعقودتني يف   )   CRC/C/SR.999 (  

  .                         املالحظات اخلتامية التالية    ٢٠٠٤       أكتوبر  /            تشرين األول ١          املعقودة يف 
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  مقدمة-ألف 

                                           ئ التوجيهية املتعلقة بتقدمي التقارير، بيد                                                      ُ       ً                 ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل الذي أُعد وفقاً للمباد           -   ٣٧٩
 (                                                                   كما ترحب اللجنة بالردود اخلطية على قائمة املسائل اليت أعدهتا             .                                                    أهنـا تأسف للتأخر يف تقدميه أكثر من عشر سنوات         

CRC/C/Q/ANG/1 (        وتالحظ كذلك مع التقدير احلوار الصريح الذي         .                                                   وباملعلومـات اإلضافية املقدمة إليها أثناء احلوار                                              
   .                                                                                  جرى مع الوفد الرفيع املستوى من الدولة الطرف الذي ضم خرباء من املؤسسات املعنية بالدولة

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

  :                  ترحب اللجنة مبا يلي -   ٣٨٠

      ً   عاماً؛  ٢٧          ً              وأهنى حرباً أهلية دامت     ٢٠٠٢                        ُ         اتفاق لوينا للسالم الذي أُبرم عام   ) أ ( 

                                        ً                    يز عملية إعادة إدماج الالجئني العائدين فضالً عن التدابري                                                اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف لتعز       ) ب ( 
                                                       اليت اختذهتا لتسوية أوضاع األطفال الالجئني املولودين يف أنغوال؛

                                                                                    االلتزامات اليت قطعتها الدولة الطرف على نفسها لتعزيز محايتها حلقوق األطفال الصغار يف إطار   ) ج ( 
ُ                           ، الذي ُعقد يف لواندا، يف الفترة من  "                                ل ومنائه يف مرحلة الطفولة املبكرة                                           املنـتدى الوطين األول املعين برعاية الطف       "        

  ؛    ٢٠٠٤      يونيه  /        حزيران  ١٦     إىل   ١٤

              االتفاقية رقم     (    ١٩٧٣                                                 على اتفاقية احلد األدىن لسن االستخدام لعام             ٢٠٠١                   التصـديق يف عام       ) د ( 
  ؛ )   ١٨٢    رقم    (    ١٩٩٩                                            وعلى اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل األطفال لعام   )    ١٣٨

                                      على امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه؛    ٢٠٠٣      يوليه  /             التصديق يف متوز    ) ه ( 

                                                         إىل اآللية األفريقية لالستعراض من جانب األفراد يف إطار شراكة     ٢٠٠٤      يوليه  /             االنضمام يف متوز  ) و ( 
  .                                                االحتاد األفريقي اجلديدة املتصلة بربنامج تنمية أفريقيا

 فيذ االتفاقية العوامل والصعوبات اليت تعوق تن-جيم 

             ً      ً    قد أثر تأثرياً سلبياً     ٢٠٠٢                                                                 تالحظ اللجنة أن النـزاع املسلح الذي استغرق سنوات كثرية وانتهى يف عام  -   ٣٨١
ّ         ً       وهي تالحظ خصوصاً أنه نتيجة هلذا النـزاع تشّرد داخلياً ما   .      ً                                      بالغاً على األطفال يف أنغوال وعلى إعمال حقوقهم                          ً              
ُ                                      فال كثر عن والديهم؛ وُدمرت مدارس ومراكز خدمات صحية                                                     يـزيد عـلى أربعة ماليني شخص؛ وانفصل أط                              

                                   ُ                                                                       وهـياكل أساسية جملتمعات حملية كثرية أو أُحلقت أضرار كبرية هبا؛ وعاىن األطفال من صدمات جسدية ونفسية                 
  .                   ومن صدمات أخرى خطرية
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  دواعي القلق الرئيسية واالقتراحات والتوصيات-دال 

  تدابري التنفيذ العامة-١

         والتنفيذ          التشريعات 

                                                                                                            تعـرب اللجـنة عـن قلقها ألن عملية اإلصالح التشريعي الرامية إىل ضمان حقوق الطفل وكفالة أن تكون                    -   ٣٨٢
                                                        كما تعرب عن قلقها إزاء عدم نشر القوانني والقواعد           .                             ً                     ُ                   التشريعات احمللية متوافقة متاماً مع أحكام االتفاقية مل ُتستكمل بعد         

  .                                                                    نفيذ قوانني معتمدة، مثل قانون قضاء األحداث وما يتصل به من قواعد وأنظمة                              واألنظمة يف الوقت املناسب وتأخري ت

                                                                                                    وحتـث اللجـنة الدولة الطرف على اإلسراع بعملية مراجعة تشريعاهتا، مبا يف ذلك العملية اجلارية                 -   ٣٨٣
           بأن تتخذ                          كما أهنا توصي الدولة الطرف  .                                                           املتعلقة بصياغة دستور جديد، هبدف جعلها موافقة ألحكام االتفاقية

  .                                                                                            التدابري الالزمة لضمان نشر القوانني والقواعد واألنظمة يف الوقت احملدد وتنفيذ القوانني بكفاءة وفعالية

                    هياكل الرصد املستقلة

ٍ                                                                   على الرغم من مالحظة اللجنة وجود مكتٍب حلقوق اإلنسان يف وزارة العدل، وجلنة حلقوق اإلنسان تابعة                 -   ٣٨٤                                   
ٍ    للجمعية الوطنية، وعدٍد م                                                                            ن جلان حقوق اإلنسان على مستوى املقاطعات، فإهنا تعرب عن األسف إزاء افتقار الدولة                     

   .                                                  وتالحظ يف هذا الصدد أن الدستور جييز إنشاء مؤسسة كهذه  .           ٍ                           الطرف ملؤسسٍة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان

     قرار  (        باريس                                                                 ً                 وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ مؤسسة مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ          -   ٣٨٥
    كما   .                                         للجنة بشأن املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ٢                   وللتعليق العام رقم   )        ، املرفق   ١٣٤ /  ٤٨              اجلمعية العامة 

ٍ                     توصـيها اللجـنة بـأن تنشئ جلنة وطنية أو هيئة أمني مظامل لألطفال، رمبا كجزء من مؤسسٍة وطنية حلقوق                                                                                
ٍ              اجلة الشكاوى املقدمة من األطفال بطريقٍة تراعي                                                                 اإلنسـان، تكلـف بوالية رصد تنفيذ أحكام االتفاقية ومع                                            

     ً                                                                            وعالوةً على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن التنسيق السليم بني هيئات الرصد املستقلة   .           مصاحل الطفل
  .                                   هذه ومكاتب وجلان حقوق اإلنسان املوجودة

        التنسيق

ٍ                                 حتيط اللجنة علماً بوجود عدٍد من املؤسسات واهليئات الوطنية ال -   ٣٨٦ ٍ               يت تعمل بطرٍق شىت يف تنسيق و               ً                 أو رصد  /          
                                                                                                 الربامج والسياسات الرامية إىل تعزيز إعمال حقوق الطفل، مثل املعهد الوطين لألطفال، واملكتب الوطين لألطفال، 

            ً                                    وهي حتيط علماً باخلطط الرامية إىل إنشاء هيئة          .                                                                 واللجـنة املشتركة بني الوزارات لتنسيق أنشطة الطفولة املبكرة        
                                                                                               دة، هي اجمللس الوطين لألطفال، الذي ستكون مهمته الرئيسية هي املساعدة يف حتديد االستراتيجية                         حكومية جدي 

             غري أن اللجنة   .                                                                                                  الوطنية املتعلقة باألطفال وتقييم أداء مؤسسات الدولة يف تنفيذ السياسات املتعلقة حبقوق األطفال           
                       ً                      هذه املؤسسات واهليئات فضالً عن التنسيق على                                                                            تـبدي قلقهـا إزاء االفتقار إىل آلية تضمن التنسيق الفعال بني             

ُ                             الصُُّعد الوطنية واإلقليمية واحمللية ُّ    .   



CRC/C/143 
Page 85 

                                     ً          ُ                                                       توصـي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف مثالً، حسبما اقُترح أثناء احلوار، وعن طريق إقامة جملس                 -   ٣٨٧
                   ية واملالية للتنسيق                                                                            وطين واحد، آلية وطنية مالئمة تكلف بوالية واضحة وخيصص هلا ما يكفي من املوارد البشر

ُ                               الفعـال بني مجيع األنشطة اليت تضطلع هبا الدولة الطرف من أجل إعمال حقوق الطفل على الُصُعد الوطنية                    ُ                                                                              
    َّ                                                                         وتشجَّع الدولة الطرف على أن تلتمس يف هذا الصدد مساعدة تقنية من جهات، من بينها،   .                 واإلقليمية واحمللية

   ).         اليونيسيف (                          منظمة األمم املتحدة للطفولة 

                  خطة العمل الوطنية

               ً                          ً                                                     حتيط اللجنة علماً باعتماد الدولة الطرف عدداً من السياسات وخطط العمل الوطنية احملددة، مثل السياسة  -   ٣٨٨
                                               ُ                                                                الوطنـية املتعلقة باألطفال اليتامى واملستضعفني، وهي ُتسلم باحلاجة إىل جمموعة متنوعة من اإلجراءات والربامج               

                                      غري أهنا تعرب عن القلق لالفتقار يف الدولة   .                                 املباشرة النامجة عن النـزاع املسلح                                  القصـرية األجل ملواجهة النتائج      
  .                                                                الطرف إىل خطة عمل وطنية شاملة متوسطة األجل وطويلة األجل بشأن األطفال

                                                                                          وتوصي اللجنة بشدة بأن تعتمد الدولة الطرف وتنفذ، بالتشاور والتعاون مع الشركاء املعنيني، مبا يف  -   ٣٨٩
ٍ                                                                   ت اجملتمع املدين، خطة عمٍل وطنية بشأن األطفال ذات أهداف متوسطة وطويلة األجل تشمل                          ذلـك مؤسسا                       

                                                                                                    مجيع جوانب االتفاقية وتأخذ يف احلسبان الوثيقة اخلتامية لدورة اجلمعية العامة االستثنائية املعنية باألطفال اليت 
    َّ          وتشجَّع الدولة   .                   ات مناسبة للمتابعة                  وتنص على إنشاء آلي  "               عامل صاحل لألطفال "          املعنونة     ٢٠٠٢ُ            ُعقدت يف عام 

                                                                                                      الطرف على أن تلتمس يف هذا الصدد مساعدة دولية من املاحنني على املستويني الثنائي واملتعدد األطراف، مبا           
   ).         اليونيسيف (                                            يف ذلك التماسها من منظمة األمم املتحدة للطفولة 

                        ختصيص املوارد من امليزانية

  .     ٢٠٠٤                                                                  تفيد أن املخصصات املرصودة يف امليزانية للتعليم قد زيدت لعام                                         ترحب اللجنة باملعلومات اليت      -   ٣٩٠
           ويف حني أن     .                                                                        ً    ً             بيد أهنا تالحظ أن املستوى اإلمجايل للمخصصات املرصودة للقطاع االجتماعي ظل منخفضاً جداً            
             ا تالحظ امتالك                                                                                      اللجنة تدرك االحتياجات الكثرية للدولة الطرف يف جمال إعادة بناء وتعمري هياكلها األساسية، فإهن

   ٤                           ً                                                                                        الدولة الطرف لثروة كبرية جداً من املوارد الطبيعية وهي تعرب عن قلقها ألهنا ال تفي بالتزاماهتا مبوجب املادة                   
                              ً                                                     ويف هذا الصدد، تالحظ اللجنة أيضاً بقلق صدور تقارير عن جهات، منها صندوق النقد الدويل،    .               مـن االتفاقية  

  .                                                   ّ       تعلقة بالضرائب وإىل ضعف مراقبة النفقات العامة والتحكّم فيها                              تشري إىل أوجه قصور يف املعلومات امل

                                                                                                 وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف وتعزز جهودها الرامية إىل زيادة املخصصات املرصودة يف               -   ٣٩١
      مبا يف   (                                                                                                   امليزانـية إلعمال حقوق األطفال، وال سيما للخدمات األساسية يف ميادين الصحة والتعليم واحلماية               

              ويف هذا الصدد،    ".              املوارد املتاحة    ...              إىل أقصى حدود  "  ،  )                                        ك تأهيل األطفال ضحايا احلرب وإعادة إدماجهم  ذل
                                                                                                    توصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف املخصصات املرصودة يف امليزانية للقطاع االجتماعي وأن تتأكد من أن        

  .                               شفاف من أجل منع االختالس والفساد                                                          يكون التصرف يف إيراداهتا من النفط ومن املصادر األخرى على حنو   
              ُ   َّ                                                                       َّ               ويف هذا الصدد، ُتشجَّع الدولة الطرف على أن تصدق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد اليت وقَّعت          

     ً                                                      وعالوةً على ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة           .     ٢٠٠٣       ديسمرب   /                         علـيها يف كـانون األول     
  .                                                    ارجية وعلى ضمان إفادة القطاع االجتماعي من هذا التخفيض                               جهودها الرامية إىل ختفيض ديوهنا اخل
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            مجع البيانات

                  إال أهنا تعرب عن      . ُ                                                                                   ُتـثمن اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف من أجل حتسني عملية مجع البيانات              -   ٣٩٢
                   ة والريفية، وما إىل                               حبسب العمر واجلنس واملناطق احلضري  (                                        ً      ً           القلـق إزاء االفتقار إىل بيانات مفصلة تفصيالً مالئماً          

  .                                                                                          وإزاء عدم كفاية البيانات يف بعض اجملاالت اليت تشملها االتفاقية، مبا يف ذلك ما يتعلق باألطفال املعوقني   .)    ذلك

                                                                                                        وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف وتعزز جهودها، مبا فيها تدريب املوظفني املختصني، الرامية إىل                -   ٣٩٣
                                وينبغي أن تشمل هذه البيانات       .                                                  رنة ومفصلة بصورة شاملة عن إعمال حقوق الطفل                                      إقامـة نظام جلمع بيانات مقا     

                                                   ً                                                              مجـيع األطفـال دون الثامـنة عشرة من العمر وأن تكون مفصلةً حسب أمور، منها الفئة العمرية ونوع اجلنس                    
      تقييم                                                       كما ينبغي للدولة الطرف أن تضع مؤشرات للرصد وال          .                                              وجمموعـات األطفـال احملـتاجني إىل محاية خاصة        

                   وتوصي اللجنة بأن     .                                                                                                  الفعالني للتقدم احملرز يف تنفيذ أحكام االتفاقية ولتقييم تأثري السياسات اليت تؤثر على األطفال             
   .            يف هذا الصدد  )          اليونيسيف (                                                       تواصل الدولة الطرف تعاوهنا مع منظمة األمم املتحدة للطفولة 

                      التدريب ونشر االتفاقية

                                                                مستوى الوعي باالتفاقية يف أوساط الفنيني املتعاملني مع األطفال ولصاحلهم                           تعرب اللجنة عن قلقها لكون  -   ٣٩٤
  .                                                                    ً ويف أوساط عامة اجلمهور، وال سيما لدى األطفال أنفسهم، ما زال مستوى منخفضاً

  :                                           وتشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي -   ٣٩٥

                                ات عن االتفاقية وتنفيذها يف أوساط                                                   تعزيز وتوسيع نطاق برناجمها اجلاري املتعلق بنشر املعلوم  ) أ ( 
                                                               األطفال واآلباء واألمهات واجملتمع املدين ومجيع قطاعات ومستويات احلكومة؛

                                                                              استحداث برامج تدريبية منهجية مستمرة بشأن حقوق اإلنسان، مبا فيها حقوق األطفال، من   ) ب ( 
                                      وظفني املكلفني بإنفاذ القوانني وموظفي                              مثل، القضاة واحملامني وامل    (                                        أجل مجيع العاملني مع األطفال ولصاحلهم       

                       وال سيما األطفال أنفسهم؛  )                                                                  اخلدمة املدنية وموظفي احلكومات احمللية واملدرسني والعاملني يف امليدان الصحي

  .                                      ترمجة االتفاقية إىل اللغات احمللية الرئيسية  ) ج ( 

                              التعاون مع املنظمات غري احلكومية

                                                                       بني مؤسسات الدولة ومؤسسات اجملتمع املدين يف تنفيذ املشاريع املتصلة                                           ترحـب اللجنة بالتعاون القائم     -   ٣٩٦
  .               ً                                                             غري أهنا حتيط علماً كذلك باملعلومات اليت تتحدث عن احلاجة إىل مواصلة حتسني هذا التعاون  .            حبقوق األطفال

         وغريها                                                                                           وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز تعاوهنا مع املنظمات غري احلكومية وعلى إشراكها             -   ٣٩٧
  .                                                     ً                                        من قطاعات اجملتمع املدين العاملة مع األطفال ولصاحلهم إشراكاً أكثر منهجية يف مجيع مراحل تنفيذ االتفاقية
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  مبادئ عامة-٢

            عدم التمييز

                                                                                                          تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز الذي يتعرض لـه األطفال املعاقون والفتيات واألطفال املنتمون إىل                -   ٣٩٨
  .            الدولة الطرف  يف   "    سان "      مجاعات 

                                                                                      ً               وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابري التشريعية الالزمة حلظر مجيع أشكال التمييز حظراً               -   ٣٩٩
  "       اإلعاقة "                                                             ويف هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج             .                من االتفاقية   ٢    ً      ً            صرحياً، وفقاً للمادة    

ٍ                يف الدسـتور اجلديد قيد النظر حالياً كسبٍب غري م                                               كما توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة        .            ً          قبول قانوناً للتمييز                                 ً    
                                                                                                   الطـرف اإلجـراءات الالزمة، مبا فيها زيادة مستوى الوعي وتنظيم محالت تثقيفية، للحد من التمييز ومنعه       

  .     ً                     عملياً، وال سيما ضد الفتيات

                   ولة الطرف من تدابري                                                                      وتطلب اللجنة إدراج معلومات حمددة يف التقرير الدوري القادم عما اختذته الد -   ٤٠٠
                                                                                                                ومـا نفذته من برامج ذات صلة باتفاقية حقوق الطفل بغية متابعة إعالن وبرنامج عمل ديربان املعتمدين يف                  
ُ       املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي ُعقد يف                                                                                        

  .                        للجنة بشأن أهداف التعليم   ١                              ، مع مراعاة التعليق العام رقم     ٢٠٠١    عام 

                  احترام آراء الطفل

            غري أهنا تالحظ   .                               ُ                                            تؤكد اللجنة أن للطفل احلق يف أن ُيستمع إليه يف مداوالت احملاكم واإلجراءات اإلدارية -   ٤٠١
                                                                                                                  بقلق أن املعايري التقليدية يف الدولة الطرف ال تشجع األطفال على التعبري عن آرائهم يف األسرة ويف املدارس ويف                   

   .                    ملؤسسات األخرى واجملتمع ا

                                                                                مـن االتفاقية، توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إىل               ١٢                    ويف ضـوء املـادة       -   ٤٠٢
                                                                                           التشجيع، داخل األسرة ويف املدارس واملؤسسات األخرى، على احترام آراء األطفال، وال سيما الفتيات، وأن 

                                                 وينبغي للدولة الطرف أن تنظم محالت وطنية لرفع مستوى   .    يهم                                      تيسر مشاركتهم يف مجيع املسائل اليت تؤثر عل
                                                                                                            الوعي هبدف تغيري املواقف التقليدية املتمحورة حول البالغني واليت تعرقل حق األطفال يف التعبري عن آرائهم                

  .                                حبرية يف مجيع املسائل اليت تؤثر عليهم

  احلقوق املدنية واحلريات-٣

              تسجيل الوالدات

                                                                                         للجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف بالتعاون مع مجاعات اجملتمع املدين لضمان تسجيل                           بينما ترحب ا   -   ٤٠٣
                                                                                                             األطفال ومنحهم شهادات ميالد، مبا يف ذلك احلملة الوطنية من أجل التسجيل اجملاين لألطفال، فإهنا ال تزال قلقة               
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                                      الطرف وبشأن آثار عدم التسجيل على                                                                             بشـأن العدد املرتفع بشكل غري مقبول لألطفال غري املسجلني يف الدولة             
   .                                                   إمكانية وصول األطفال إىل خدمات التعليم واخلدمات األخرى

                                                                           من االتفاقية، توصي اللجنة بشدة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري الالزمة    ٧                  ويف ضـوء املادة      -   ٤٠٤
                       ند والدهتم، مبا يف ذلك                                 لضمان تسجيل مجيع األطفال ع      )                                               مـثل استخدام وحدات متنقلة لتسجيل الوالدات       (

                                       ً      ً                                                                 حتقـيق هـذا عن طريق إتاحة هذا التسجيل جماناً، متشياً مع االلتزامات اليت قطعتها احلكومة على نفسها يف                   
  .     ٢٠٠٤       يونيه   /                    الذي عقد يف حزيران     "                                                                       املنـتدى الوطين املعين برعاية الطفل ومنائه يف مرحلة الطفولة املبكرة           "

             ُ                                                    طفال الذين مل ُتسجل والدهتم باحلصول على اخلدمات األساسية، مثل                                   ُ               وإىل أن يتم ذلك، ينبغي أن ُيسمح لأل       
  .                      ُ            ً      ً   الصحة والتعليم، ريثما ُيسجلون تسجيالً صحيحاً

                                                                                                   حرية التعبري والفكر والوجدان والدين؛ حرية تكوين اجلمعيات؛ ومحاية اخلصوصية؛ واحلصول على املعلومات املناسبة

                                                        قارير عن عدم احترام خصوصية األطفال يف وسائط اإلعالم                                                        تعـرب اللجنة عن قلقها إزاء ما ورد من ت          -   ٤٠٥
                  من االتفاقية، مبا   ١٧     إىل   ١٣                                                ً                              وإزاء ما قدمته الدولة الطرف من معلومات ضئيلة جداً عن التنفيذ الفعلي للمواد من 

  .                                                يف ذلك ما يتعلق، يف مجلة أمور، حبرية التعبري يف املدارس

                                                  لتدابري الالزمة لضمان احترام حق الطفل يف خصوصيته، وال                                     وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف ا -   ٤٠٦
 ُ                وُيرجى من الدولة   .                                                                          سيما من جانب وسائط اإلعالم، ولضمان السماح لألطفال بالتعبري عن أفكارهم وآرائهم

   .              من االتفاقية  ١٧     إىل   ١٣                                                                   الطرف أن تقدم معلومات يف تقريرها القادم عن التنفيذ الفعلي للمواد من 

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

                                                                                                           تعـرب اللجـنة عن قلقها البالغ إزاء عودة ظهور اضطهاد األطفال املتهمني مبزاولة السحر وإزاء اآلثار                  -   ٤٠٧
  .           ل وحىت القتل                                                                                      السلبية للغاية املترتبة على هذه االهتامات، مبا يف ذلك املعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة ب

                                                                                                  وحتـث اللجـنة الدولة الطرف على اختاذ إجراء فوري إلهناء سوء معاملة األطفال املتهمني مبزاولة                 -   ٤٠٨
  .                                                                                  السحر، ومقاضاة مرتكيب إساءة املعاملة هذه وتنظيم محالت تثقيفية مكثفة تشمل الزعماء احملليني

                العقوبة البدنية

  .                                                               شائع للعقوبة البدنية يف األسر واملدارس ويف مؤسسات أخرى خاصة باألطفال                                   تشعر اللجنة بالقلق إزاء االستخدام ال -   ٤٠٩

                                                                                                        وتوصـي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري فعالة لتنفيذ احلظر املفروض على العقوبة البدنية يف                 -   ٤١٠
     جانب                                                                                                   املـدارس واملؤسسات األخرى؛ وحلظر استخدام العنف ضد األطفال، مبا يف ذلك العقوبة البدنية، من                

                                                                                              الوالديـن وغريهم من اجلهات الراعية لألطفال؛ وتنظيم محالت لتثقيف األسر واملدرسني وغريهم من املهنيني       
   .                                                       العاملني مع األطفال ولصاحلهم بالطرق البديلة لتأديب األطفال
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  البيئة األسرية والرعاية البديلة-٤

                                راجعة الدورية حلاالت إيداع األطفال                        رعاية بديلة؛ والتبين؛ وامل /                            األطفال احملرومون من بيئة أسرية

  .                                                                                                         تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية الرعاية املتوفرة لألطفال احملرومني من أسرهم يف الدولة الطرف                -   ٤١١
ٍ                           ً                                      وعلى الرغم من أن إيالء األولوية إليداع األطفال لدى أسٍر تقدم هلم الرعاية، فإن كثرياً من األطفال يودعون يف                                                                     

ُ    تجهيز وليس هبا ما يكفي من العاملني، وذلك بسبب االفتقار إىل الكفالة والرعاية البديلة لدى اُألسر            دور رديئة ال                                                                                       .  
  .                                                                                  كما أن عدم كفاية رصد ومتابعة تنفيذ عمليات اإليداع يف املؤسسات هو أحد أسباب قلق اللجنة

ٍ             وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري فعالة إلنشاء وتعزيز نظاٍم             -   ٤١٢                             فعال واسع النطاق للكفالة                                                                   
                                                                       كما ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري لضمان الرصد املنتظم حلالة             .                             ُ         والـرعاية البديلة األخرى لدى أُسر     

  .                                                  األطفال الذين يعيشون يف مؤسسات عامة وخاصة على السواء

                     استغالل األطفال وإمهاهلم

                                     األطفال وممارسة العنف ضدهم، مبا يف ذلك                                                   تعـرب اللجنة عن قلقها بشأن تنامي عدد حاالت استغالل   -   ٤١٣
  .                                                   تعرضهم لالستغالل اجلنسي يف منازهلم ومدارسهم ومؤسسات أخرى

                                                                                       وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف اجلهود احلالية الرامية إىل التصدي ملشكلة استغالل األطفال،  -   ٤١٤
  :                     باختاذ تدابري منها ضمان

                                                          طفال لتلقي الشكاوى املقدمة فيما يتعلق بإساءة معاملة                                           إنشـاء آليات تراعي احتياجات األ       ) أ ( 
                                األطفال واستغالهلم وللتحقيق فيها؛ 

                                                                                      تنظيم محالت تثقيفية عامة بشأن اآلثار السلبية للمعاملة السيئة وبشأن الربامج الوقائية، مبا يف   ) ب ( 
ّ                                       ذلك برامج تطوير األسرة، اليت تشّجع على اتباع أشكال تأديب إجيابية وغري عن      يفة؛                             

                                                                       توفري االستشارة واملساعدة جلميع ضحايا العنف من أجل تأهيلهم وإعادة إدماجهم؛  ) ج ( 

                                                    توفري احلماية الكافية لألطفال ضحايا االستغالل يف منازهلم؛   ) د ( 

  .                                                                ُّ        ً     ً   تنفيذ خطة العمل الوطنية الرامية إىل القضاء على االستغالل اجلنسي للقصُّر تنفيذاً فعاالً    ) ه ( 

      الطفل             استرداد نفقة 

                                                                                                يف حني أن قانون األسرة يلزم الوالدين بتوفري نفقة أطفاهلما، تشعر اللجنة بالقلق إزاء صعوبة استرداد هذه  -   ٤١٥
  .                                ً                                                                  النفقة يف الواقع العملي وأنه كثرياً ما يتحمل الوالد الذي له احلضانة كامل التكاليف املالية لتنشئة الطفل
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   .                                           ً               التدابري الرامية إىل ضمان إسهام الوالدين معاً يف نفقة أطفاهلما                                   وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف  -   ٤١٦

  خدمات الصحة األساسية والرعاية-٥

               األطفال املعوقون

                                                                                             ترحب اللجنة باجلهود الرامية إىل وضع استراتيجية لتقدمي الدعم إىل األطفال املعوقني، بالتعاون مع منظمة  -   ٤١٧
                                                                 بيد أن اللجنة تأسف لعدم توفر بيانات رمسية عن عدد األطفال              ).    سيف      اليوني (                                   األمـم املـتحدة لرعاية الطفولة       

                                                                              ً     ً                            املعوقـني ولالفتقار إىل مرافق لرعاية هؤالء األطفال، والسيما يف املناطق الريفية، وألن عدداً كبرياً من األطفال                 
ٍ                   املعوقني ال يتلقون أي شكٍل من أشكال التعليم                      .  

  ،   ٩٦ /  ٤٨                      قرار اجلمعية العامة     (                             حقيق تكافؤ الفرص للمعوقني                                            ويف ضـوء القواعد املوحدة املتعلقة بت       -   ٤١٨
              انظر الوثيقة   (                                                                                     والتوصـيات الـيت اعتمدهتا اللجنة يف يوم مناقشتها العامة حلقوق األطفال املعوقني                )        املـرفق 

CRC/C/69( فإن اللجنة توصي بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري الالزمة لتحقيق ما يلي ،                                                                        :  

                                                                                 قضايا التمييز، مبا فيها التمييز االجتماعي، والسيما ضد األطفال املعوقني الذين                       معاجلة مجيع     ) أ ( 
                         يعيشون يف املناطق الريفية؛

                                           مجع بيانات إحصائية دقيقة عن األطفال املعوقني؛   ) ب ( 

                                                                                           توفـري فـرص تعليمية متكافئة لألطفال املعوقني، مبا يف ذلك عن طريق تقدمي الدعم الالزم                  ) ج ( 
                                                 ملدرسني على تعليم األطفال املعوقني يف املدارس العادية؛              وضمان تدريب ا

                                        ضمان املساواة يف الوصول إىل اخلدمات الصحية؛  ) د ( 

  .       وتعزيزه  )          اليونيسيف (                                                   مواصلة التعاون مع منظمة األمم املتحدة لرعاية الطفولة     ) ه ( 

                     الصحة واخلدمات الصحية

                                                                      خيفة لوفيات األطفال، فاألطفال الذين ميوتون قبل بلوغهم اخلامسة من                                                           تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء املعدالت امل        -   ٤١٩
                                                                                       وهي تالحظ أن األسباب الرئيسية لوفيات األطفال تتصل مبرضي املالريا واإلسهال وباألمراض              .            يف املائة    ٢٥                   العمـر نسـبتهم     

                                              ن أغلبية األطفال ليس لديهم إمكانية احلصول                                          كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء كو       .                                                   التنفسية احلادة وبتلك اليت ميكن اتقاؤها باللقاح      
                                                                                                                                عـلى خدمات صحية كافية، وإزاء ارتفاع مستوى سوء التغذية فيما بني األطفال، وإزاء توفر إمكانية الوصول إىل مياه صاحلة                    

   .                                                                                    للشرب وإىل مرافق صحية مناسبة، وإزاء عدم كفاية ممارسات الرضاعة الطبيعية يف أوساط النساء

                                                                             جنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إىل حتسني الوضع الصحي لألطفال يف الدولة        وحتث الل -   ٤٢٠
   :                               الطرف، مبا يف ذلك عن طريق ما يلي
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                                                                               مواصـلة وتعزيـز جهودهـا الرامية إىل ضمان حصول مجيع األطفال على خدمات الرعاية        ) أ ( 
                 الصحية األساسية؛ 

                   دعم برامج التلقيح؛  ) ب ( 

            ذية األطفال؛           حتسني حالة تغ  ) ج ( 

                                                                                               التشـجيع الفعال للرضاعة الطبيعية مبفردها لفترة ستة أشهر بعد الوالدة، مع إضافة تغذية                ) د ( 
   .                     مالئمة للرضيع بعد ذلك

            صحة املراهقني

  .                                                                                               تشعر اللجنة بالقلق إزاء االفتقار إىل خدمات صحية للمراهقني وإزاء العدد الكبري حلاالت احلمل لدى املراهقات -   ٤٢١

                                                    ً     ً                                           وصي اللجنة بأن هتتم الدولة الطرف بصحة املراهقني اهتماماً كبرياً، وأن تأخذ يف احلسبان التعليق                 وت -   ٤٢٢
     ٍ                                                وبصورٍة خاصة، ينبغي للدولة الطرف أن تدعم تعليم          .                                بشأن صحة املراهقني والتنمية     ٤                       العـام للجـنة رقم      

                             يم األسرة، والسيما يف املدارس ويف                                                                   الصـحة اجلنسـية واإلجنابية للمراهقني، مبا يف ذلك التدابري املتعلقة بتنظ   
      ُ                                                                                      برامج ُتنظم خارج املدرسة، بغية خفض حاالت محل املراهقات ولتوفري املساعدة الالزمة للحوامل منهن وتوفري 

             ً                                         وهي توصي أيضاً الدولة الطرف بإجراء دراسة شاملة لتقييم   .                                          إمكانية حصوهلن على الرعاية الصحية والتعليم
                                                                             ية للمراهقني، مبا يف ذلك انتشار األمراض اليت تنتقل باالتصال اجلنسي وفريوس                                      نطاق وطبيعة املشاكل الصح   

  .                       وما تلحقه من آثار سلبية  )      اإليدز (                         متالزمة نقص املناعة املكتسب  /                  نقص املناعة البشرية

                          املمارسات التقليدية الضارة

  .                                                       تالحظ اللجنة بقلق املمارسة العرفية املتمثلة يف الزواج املبكر -   ٤٢٣

                                                                                                   توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف اإلنفاذ الفعال للعمر األدىن لعقد الزواج الذي ينص عليه                و -   ٤٢٤
   .                                                                           وينبغي أن تكون هذه التدابري مصحوبة حبمالت توعية ترمي إىل منع حاالت الزواج املبكر  .            قانون األسرة

      اإليدز /                       فريوس نقص املناعة البشرية

               اإليدز يف الدولة  /                                           وتنامي معدل اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية                                 تعرب اللجنة عن قلقها بشأن ارتفاع  -   ٤٢٥
  .                                                                              الطرف، وبشأن العدد املرتفع لألطفال املصابني بالفريوس أو الذين غدوا يتامى بسبب اإليدز

      اإليدز  /                                      املتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية      ٣                                                         حتـيل اللجـنة الدولة الطرف إىل التعليق العام رقم            -   ٤٢٦
               اإليدز، باتباع   /                                                                              ل وتوصيها بأن تعزز جهودها الرامية إىل مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية                        وحقـوق الطف  

ٍ       سبٍل منها   :  
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ٍ                                                            اإلسـراع يف اعتماد وتنفيذ خطة عمٍل وطنية من أجل األطفال اليتامى واملساكني واألطفال                ) أ (                               
       املعين     ٢٠٠٤                 ملنتدى الوطين لعام                                  اإليدز، على النحو الذي مت توخيه يف ا /                               املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية

                                           برعاية الطفل ومنائه يف مرحلة الطفولة املبكرة؛

                                                                                           مواصـلة وتعزيـز الـتدابري املتخذة يف إطار الربنامج الوطين ملكافحة فريوس نقص املناعة                 ) ب ( 
       اإليدز؛ /       البشرية

         التأهيل،                                                                                     إنشـاء مـرافق تراعي احتياجات الشباب وتقدم املشورة السرية والرعاية وإعادة               ) ج ( 
                                                                       وميكن الوصول إليها دون موافقة الوالدين عندما حيقق ذلك مصاحل الطفل الفضلى؛

                                                                                            التماس املساعدة التقنية من جهات منها برنامج األمم املتحدة املشترك املتعلق مبتالزمة نقص               ) د ( 
  .             املناعة املكتسب

             مستوى املعيشة /                                           الضمان االجتماعي وخدمات ومرافق رعاية الطفولة

                                                                                              تعـرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع وازدياد عدد األطفال الذين يعيشون يف أوضاع فقر وفقر مدقع يف      -   ٤٢٧
ٍ                                ً              وهي تالحظ باهتماٍم خاص األوضاع املعيشية البائسة جداً اليت يعيشها   .                                      الدولة الطرف، والسيما يف املناطق الريفية                

  .         ت غري رمسية                       ً                                 أطفال كثر مشردون داخلياً وأطفال يعيشون فيما يدعى مبستوطنا

                                                                                                    توصـي اللجـنة الدولـة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إىل توفري أوضاع معيشية مقبولة لألطفال                 -   ٤٢٨
                                وينبغي أن تتضمن هذه اجلهود تدابري   .                                                                  وألسرهم، والسيما فيما يتعلق حبق الطفل يف احلماية والصحة والتعليم      

  .                       ً فراد األسر األكثر احتياجاً                                             حمددة اهلدف لتحسني األوضاع املعيشية هلؤالء األطفال وأ

  األنشطة التعليمية والترفيهية والتثقيفية-٦

                                         التعليم، مبا يف ذلك التدريب املهين والتوجيه 

               ً                                                                                            حتـيط اللجنة علماً مع التقدير بعدد من املبادرات، مبا فيها اخلطة الوطنية املتعلقة بتوفري التعليم للجميع،            -   ٤٢٩
                                                                                      األساسية التعليمية وتوسيع نطاق النظام التعليمي بغية التحاق مزيد من األطفال                                              اليت ترمي إىل إعادة بناء اهلياكل     

                                        ً                بيد أن اللجنة تالحظ بقلق املستوى املتدين جداً اللتحاق           .                                                   بـاملدارس وحتسـني مستوى التعليم السابق للمدرسة       
                          باملدرسة الثانوية، وال                                                                                         األطفـال باحلضانة واملدرسة االبتدائية ، بل وحىت مستوى أدىن منه يف معدالت االلتحاق             

                                                                                              كما أهنا تعرب عن قلقها إزاء أوجه التباين امللحوظة يف معدالت االلتحاق بني املناطق الريفية               .                  سـيما الفتـيات   
                                                                                             واملناطق احلضرية وإزاء ارتفاع معدالت الغياب والرسوب، واكتظاظ الصفوف املدرسية بالطالب والتدريس على 

                                                                         وم ومدفوعات إضافية يف مدارس كثرية، وتدين نوعية التعليم، والعدد الكبري                                          نوبتني أو ثالث نوبات، وتقاضي رس     
                   كما تعرب اللجنة عن   .                 َّ                                                          من املدرسني غري املدَّربني، وعدم كفاية التدريب أثناء اخلدمة، واخنفاض مرتبات املدرسني

                    ثر لتويل أعمال ذات                                                                                                قلقهـا إزاء االفـتقار إىل مـرافق للتدريب املهين، األمر الذي حيول دون إعداد مراهقني ك                
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     ً                                                                                   وعالوةً على ذلك، تالحظ اللجنة أن النظام التعليمي يعاين من نقص شديد يف التمويل مما يعرض للخطر   .       مهارات
  .                       ً                                                    تنفيذ اخلطط املذكورة آنفاً الرامية إىل إعادة تأهيل وتوسيع نطاق النظام التعليمي

  :                   لالزمة لتحقيق ما يلي                                                حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ مجيع التدابري ا -   ٤٣٠

                              زيادة خمصصات امليزانية للتعليم؛  ) أ ( 

                                                       إصالح اهلياكل األساسية للنظام التعليمي يف مجيع أرجاء البلد؛  ) ب ( 

                         تقليل عدد نوبات التدريس؛  ) ج ( 

                                        املعين برعاية الطفل ومنائه يف مرحلة           ٢٠٠٤                     املنتدى الوطين لعام     "                         بلـوغ اهلـدف احملدد يف         ) د ( 
                                                              يف املائة على األقل من األطفال بالتعليم السابق للمدرسة            ٣٠                           الذي يرمي إىل ضمان قيد        "  ة                الطفولـة املبكر  

   ؛     ٢٠٠٨         حبلول عام 

                                                                                 زيـادة معدالت االلتحاق باملدارس وخفض معدالت الرسوب واالنقطاع وضمان قيد مجيع                ) ه ( 
                               ً   األطفال يف التعليم االبتدائي جماناً؛ 

                                                          نوع اجلنس واالنتماء إىل املناطق احلضرية واملناطق الريفية                                             منع وإزالة أوجه التباين من حيث         ) و ( 
                                       يف معدالت االلتحاق باملدارس وإمتام التعليم؛

                                                                             تنظيم محالت لبث الوعي لدى األهايل بأمهية إرسال أطفاهلم، والسيما الفتيات، إىل املدرسة؛  ) ز ( 

   ً                         ئماً بالكتب ومبواد التدريس                                                      ً          جتهيز الصفوف الدراسية واملدارس القائمة واجلديدة جتهيزاً مال         ) ح ( 
ٍ          والتعليم على حنو كاٍف ومالئم؛                     

                                                                 حتسني طرق التدريس والتعلم اليت تركز على مناهج وتوجيهات حمورها الطفل؛  ) ط ( 

                                                                                توسيع مرافق التدريب املهين يف املدارس الثانوية وتلك املخصصة للمراهقني الذين مل يلتحقوا   ) ي ( 
                 بل إمتام تعليمهم؛    ً                           أبداً باملدارس أو انقطعوا عنها ق

                                                                                  ضمان أن يكون املدرسون املعينون مؤهلني وتوسيع نطاق وحتسني مستوى تدريب املدرسني              ) ك ( 
                                                          قبل اخلدمة وأثناءها على السواء، ودفع مرتبات كافية للمدرسني؛

  .                                          حتسني مستوى الكفاءة يف إدارة الربامج التعليمية  ) ل ( 

              أهداف التعليم

   .                                                        ج التعليمية املدرسية يف الدولة الطرف من تدريس حقوق اإلنسان                     تالحظ اللجنة خلو املناه -   ٤٣١
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                                                                               ً                            توصـي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف وتنفذ خطة وطنية لدمج تعليم حقوق اإلنسان عموماً وحقوق الطفل                -   ٤٣٢
  .               ن أهداف التعليم           للجنة بشأ ١     ً                                                                           خصوصاً يف املناهج املدرسية للمدارس االبتدائية والثانوية، مع مراعاة التعليق العام رقم 

                                       أوقات الفراغ والترفيه واألنشطة الثقافية

  .                                                                           تالحظ اللجنة بقلق افتقار األطفال إىل مرافق لقضاء أوقات الفراغ ولألنشطة الثقافية -   ٤٣٣

                                                                                                   توصي اللجنة بأن تويل الدولة الطرف األولوية لتحسني إمكانية وصول األطفال إىل املرافق الرياضية               -   ٤٣٤
  .                                                     ية واملرافق األخرى لقضاء أوقات الفراغ ولتحسني تلك املرافق               واملؤسسات الثقاف

  تدابري احلماية اخلاصة-٧

                                      ً األطفال الالجئون واألطفال املشردون داخلياً

                                                                                                       تالحـظ اللجـنة مع التقدير اجلهود الكثرية اليت تبذهلا الدولة الطرف ملعاجلة شىت املشاكل النامجة عن                  -   ٤٣٥
                                                          وعلى الرغم من النتائج اجليدة اليت حتققت يف جمال إعادة            .                بلد وعرب احلدود                                       عملـيات التشـريد الكثيف داخل ال      

                                                                               ً                            األشـخاص إىل أماكـنهم األصلية، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الوضع اهلش للمشردين داخلياً ولألسر الالجئة            
ٍ        ى بشكٍل خاص                                                           كما تشعر بالقلق ألن العائدين يواجهون مشاكل مجة تعز          .                                  واألطفال الالجئني يف الدولة الطرف          

  .                                     ً         ُ                        إىل عدم توفر اخلدمات األساسية، وألن أطفاالً كثريين مل ُيجمع مشلهم بعد بوالديهم

                                         ً                                                        حتـث اللجنة الدولة الطرف على أن تويل اهتماماً على سبيل األولوية للوضع اهلش لألسر املشردة                 -   ٤٣٦
                           ال الذين عادوا إىل أماكنهم                                                                              واألطفـال املشردين وأن تضمن تقدمي الدعم الكايف إلعادة إدماج األسر واألطف           

                                                                       ويف هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل االمتثال ملعايري إعادة             .                                      األصـلية بعد انتهاء النـزاع املسلح     
                   الذي ينص، يف مجلة      )     ٢٠٠١       يناير   /               كانون الثاين   ٥          ، املؤرخ     ٠١ / ١             املرسوم رقم    (                         توطـني السكان املشردين     

                                                       ني، وعلى أمن مواقع املستوطنات، وختصيص مساحات كافية من                                                 أمـور، عـلى الطابع الطوعي إلعادة التوط       
  .                                                                                       األراضي، وتوفري بعض املرافق واخلدمات األساسية، مثل املياه والصرف الصحي واملدارس واملرافق الصحية

              النـزاع املسلح

            ا تشعر بقلق                                                                               بينما ترحب اللجنة باإلجراءات املتخذة لرتع سالح املقاتلني وتسرحيهم وإعادة إدماجهم، فإهن -   ٤٣٧
                                كما يساور اللجنة القلق بشأن       .                                                                                بالغ إزاء عدم كفاية االهتمام مبحنة األطفال اجلنود السابقني، والسيما الفتيات          
  .                                                                      حالة األطفال يف املنطقة احلبيسة بكابيندا، اليت ما زالت متأثرة بالرتاع العنيف

                               ألطفال اجلنود السابقني، والسيما                                                 ً     ً               توصـي اللجـنة بضمان أن تويل الدولة الطرف اهتماماً خاصاً ل            -   ٤٣٨
                                    وينبغي السماح جلميع األطفال الذين       .                                 ً                                      الفتيات، الذين كانوا يعملون خدماً يف املنازل وبوابني، وما إىل ذلك          

                                       وينبغي أن تتضمن هذه الربامج عملية إعادة   .                                                     اشتركوا يف جمموعات مسلحة باالخنراط يف برامج إلعادة التأهيل
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     ً                                            وعالوةً على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ          .                             ي وبرامج لالندماج يف اجملتمع                              التأهـيل النفسي االجتماع   
  .                                                                       مجيع التدابري الالزمة لتوفري احلماية الكافية لألطفال يف املنطقة احلبيسة بكابيندا

 ً     ةً كل                                                                                          وتالحظ اللجنة بقلق بالغ العدد الكبري من األلغام األرضية اليت مازالت منتشرة يف أرجاء البلد، مسبب -   ٤٣٩
  .                                   ً                                       عام وفيات وإصابات كثرية ومشكلة هتديداً حلياة وبقاء ومناء األطفال يف الدولة الطرف

                                                                                        توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري الالزمة حلماية األطفال من األلغام األرضية، على  -   ٤٤٠
                                     عية بشأن األلغام وإعادة التأهيل البدين                                              مواصلة وتعزيز براجمها إلزالة األلغام وبرامج التو              ً      أن تتوخى سبالً منها
    .                  لضحاياها من األطفال

                 االستغالل االقتصادي

     يف     ١٨٢    و    ١٣٨      رقمي                                                                                   يف حني ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقييت منظمة العمل الدولية            -   ٤٤١
                      للعمل يعملون يف الدولة                                                                       ، فإهنا تشعر بالقلق إزاء كون كثري من األطفال الذين هم دون السن القانونية     ٢٠٠١    عام 

                                                                                                             الطرف، ومعظمهم يف مزارع أسرية ويف القطاع غري الرمسي، وإزاء عدم مراقبة عمل هؤالء األطفال، على الرغم                 
   .                                                   من أن تعرض األطفال لالستغالل يف جمال العمل هو أمر معروف

  :                                       توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي -   ٤٤٢

                                                      منع تشغيل األطفال الذين هم دون السن القانونية للعمل؛                       تعزيز جهودها الرامية إىل   )  أ ( 

                                                                                  البحث عن استراتيجيات مبتكرة متكن األطفال الذين أمتوا تعليمهم االبتدائي واختاروا العمل   ) ب ( 
                                  من اجلمع بني العمل ومواصلة الدراسة؛

ٍ                                                   ً                إنشـاء نظـام تفتـيٍش مـن أجـل ضمان أن يكون العمل الذي يؤديه األطفال خفيفاً            ) ج (                غري قائم على                
         االستغالل؛

                                                                             وضع برامج حمددة اهلدف حلماية حقوق األطفال املنفصلني عن والديهم والعاملني يف الشوارع؛  ) د ( 

  .                                                                                        التماس املساعدة التقنية من الربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال التابع ملنظمة العمل الدولية    ) ه ( 

                               االستغالل اجلنسي لألطفال واالجتار هبم

                                                                                                 تعرب اللجنة عن قلقها بشأن حجم مشكلة االستغالل اجلنسي لألطفال واالجتار هبم يف الدولة الطرف،                - ٣  ٤٤
ٍ                       وتالحظ أن األطفال املشردين داخلياً وأطفال الشوارع هم عرضة بشكٍل خاص ملثل هذا االستغالل                            ً                              .  

                  ع ومكافحة االجتار                                                                                     توصـي اللجـنة بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز جهودها الرامية إىل حتديد ومن              -   ٤٤٤
                                                                                                         باألطفـال لألغراض اجلنسية ولغريها من األغراض االستغاللية، مبا يف ذلك إجناز خطة العمل الوطنية يف هذا                 
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                  كما تشجع اللجنة     .                                                                                            اجملـال وتوفري اإلطار القانوين املالئم واملوارد البشرية واملالية الكافية لتنفيذ هذه اخلطة            
  .                                     كفعل إجرامي خاص يف إطار قانون العقوبات  "      االجتار "                       الدولة الطرف على تعريف 

               أطفال الشوارع 

                كما تالحظ بقلق     .                                                                                      تعـرب اللجـنة عـن قلقها إزاء العدد املتزايد ألطفال الشوارع يف الدولة الطرف               -   ٤٤٥
  .                                                   االستخدام الشائع للمواد املخدرة فيما بني أطفال الشوارع

  :                                     توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف مبا يلي -   ٤٤٦

                                            راءا دراسة شاملة لتقييم حالة أطفال الشوارع؛  إج  ) أ ( 

                                                          اختاذ تدابري ملنع هذه الظاهرة واحلد منها مبعاجلة أسباهبا اجلذرية؛  ) ب ( 

ٍ                                                              ضـمان توفـري ما يكفي من غذاٍء وملبس ومسكن ورعاية صحية وفرص تعليمية ألطفال                 ) ج (                          
                           ة من أجل دعم منائهم الكامل؛                                                          الشوارع، مبا يف ذلك التدريب املهين والتدريب على املهارات احلياتي

                                                                                     ضـمان توفـري خدمات التأهيل وإعادة اإلدماج هلؤالء األطفال الذين تعرضوا لالستغالل               ) د ( 
  .                                                                         اجلسدي واجلنسي وتعاطوا املخدرات ولتوفري اخلدمات الالزمة للتوفيق بينهم وبني أسرهم

                 شؤون قضاء األحداث

    ١٩                                         ث مبوجب قانون قضاء األحداث الصادر يف                                                           ترحـب اللجـنة بإنشـاء نظام قضائي خاص لألحدا          -   ٤٤٧
                                                                                                    بيد أهنا تعرب عن القلق إزاء عدم قيام الدولة الطرف بتنفيذ هذا القانون وإزاء عدم القيام                  .     ١٩٩٦       أبريل   /     نيسان

   .                                             بعد بنشر القواعد واللوائح املنظمة هلذا القانون

                              صلة، توصي اللجنة بأن تكفل                                           وغريها من املعايري الدولية ذات ال        ٤٠    و   ٣٩    و   ٣٧                   يف ضـوء املـواد       -   ٤٤٨
                                                 ً                             ً                                  الدولة الطرف التنفيذ التام ملعايري قضاء األحداث طبقاً هلذه املواد من االتفاقية، وطبقاً ملعايري أخرى وضعتها                
                                                                                                         األمـم املتحدة يف هذا اجملال، والسيما قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث                

      وتوصي    ).                         مبادئ الرياض التوجيهية   (                                         م املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث                  ومبادئ األم   )             قواعـد بكني   (
ٍ                                 اللجنة بصفٍة خاصة بقيام الدولة الطرف مبا يلي           :  

                                                                                                 ختصـيص ما يكفي من املوارد البشرية واملالية لضمان تنفيذ قانون قضاء األحداث يف مجيع أرجاء                  ) أ ( 
                                                نشر الرمسي للقواعد واللوائح املتعلقة هبذا القانون؛                                            الدولة الطرف، مبا يف ذلك إنشاء حماكم األحداث وال

                                                   توفري التدريب املناسب للمسؤولني عن إدارة قضاء األحداث؛  ) ب ( 

                                                                      ضمان حماكمة مجيع اجملرمني دون الثامنة عشرة من العمر مبوجب نظام قضاء األحداث؛  ) ج ( 
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                           خري وفرضها ألقصر مدة ممكنة من                                                   عدم النظر يف عقوبة احلرمان من احلرية إال كتدبري املالذ األ  ) د ( 
                                                           الزمن والتشجيع على استخدام تدابري بديلة عن احلرمان من احلرية؛

                                                                               التماس املساعدة من جهات من بينها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ومنظمة األمم املتحدة     ) ه ( 
   ).         اليونيسيف (        للطفولة 

  التصديق على الربوتوكولني االختياريني-٨

       على      ٢٠٠٢         ً                                                                        لجـنة علماً باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف عن موافقة الربملان يف عام                       حتـيط ال   -   ٤٤٩
                                                                                                          الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل املتعلقني ببيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة،            

                              صديق مل تودع بعد لدى األمني                                   بيد أهنا تالحظ أن صكوك الت       .                                           وباشـتراك األطفـال يف النـزاعات املسلحة      
  .                                          ً      ً              العام، وحتث الدولة الطرف على أن تتخذ إجراءاً فورياً يف هذا الصدد

  املتابعة ونشر الوثائق-٩

         املتابعـة

                                                                                                      توصـي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري املالئمة لضمان التنفيذ التام هلذه التوصيات،                -   ٤٥٠
                                                                         حتيلها إىل أعضاء جملس الوزراء أو احلكومة أو هيئة مماثلة، والربملان                                                   وذلـك عـن طريق مجلة أمور منها أن        

                                                                                                  وكذلـك، حسب االقتضاء، إىل حكومات وبرملانات املقاطعات أو الواليات، من أجل النظر فيها على النحو          
  .                           املناسب واختاذ إجراءات إضافية

        الوثائق     نشر

                                               اق واسع، باستخدام وسائل من بينها اإلنترنت                       ً                                     توصي اللجنة أخرياً الدولة الطرف بأن تتيح على نط         -   ٤٥١
                                                                                    ، التقرير األويل والردود اخلطية اليت قدمتها الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة             )                     ولكن ال تقتصر عليها    (
                                                                               اليت اعتمدهتا اللجنة وذلك لعامة اجلمهور، ولتنظيمات اجملتمع املدين، والتجمعات            )                     املالحظـات اخلتامـية    (

  .                                                                              ات املهنية، واألطفال من أجل إثارة النقاش وإزكاء الوعي باالتفاقية وبتنفيذها ورصدها                الشبابية، واجملموع

  التقرير القادم-١٠

      من    ٤٤                                                                                                تؤكـد اللجنة على أمهية اتباع ممارسة يف تقدمي التقارير تكفل االمتثال التام ألحكام املادة                 -   ٤٥٢
                                        اه األطفال مبوجب االتفاقية ما يتمثل يف ضمان                                          ومن اجلوانب اهلامة ملسؤوليات الدول األطراف جت   .           االتفاقـية 

                           ويف هذا الصدد، فإن تقدمي       .                                                                                 إتاحـة فرص منتظمة للجنة حقوق الطفل لبحث التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية            
                              وتدرك اللجنة أن بعض الدول       .                                                                             الـدول األطـراف للتقارير بانتظام ويف موعدها احملدد هو أمر بالغ األمهية            

                            وكتدبري استثنائي، ومن أجل      .                                         ٍ                عوبات يف تقدمي التقارير يف املوعد احملدد وبصورٍة منتظمة                           األطراف تعاين من ص   
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                                                                            ً                                    مساعدة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماهتا بتقدمي التقارير لكي تكون ممتثلة متاماً ألحكام االتفاقية، تدعو               
ٍ                    اللجـنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها القادم يف موعٍد أقصاه                             ، وهو التاريخ       ٢٠٠٨       يناير   /     الثاين          كانون    ٣                                                

                                                                     وينبغي هلذا التقرير، الذي سيضم التقارير الدورية الثاين والثالث           .                                           الواجب فيه تقدمي التقرير الدوري الرابع     
                                        ، وتنتظر اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم  )CRC/C/118             انظر الوثيقة  (       صفحة    ١٢٠           ً             والرابع معاً، أال يتجاوز 

  .                            نوات حسبما تنص عليه االتفاقية              ً         بعد ذلك تقريراً كل مخس س

 أنتيغوا وبربودا: املالحظات اخلتامية

ّ                           نظرت اللجنة يف التقرير األّويل ألنتيغوا وبربودا         -   ٤٥٣                         ) CRC/C/28/Add.22 (     ٩٩٤    و    ٩٩٣            يف جلستيها   )    انظر     
CRC/C/SR.993 و    CRC/C/SR.994 (      ٩٩٩                    ، واعتمدت يف جلستها      ٢٠٠٤       سبتمرب   /          أيلـول    ٢٨               املعقودتـني يف    

) CRC/C/SR.999 (   تشرين األّول ١          املعقودة يف    ّ   :              ّ            املالحظات اخلتامّية التالية    ٢٠٠٤       أكتوبر  /         

ّ    مقد مة-ألف      

ّ                                                                              ترّحـب اللجـنة بـتقدمي الـتقرير األّويل املفـيد للدولة الطرف وبالردود اخلطية على قائمة القضايا                   -   ٤٥٤                           ّ    
) CRC/C/Q/ATG1 (          اللجنة تأسف للتأخر يف تقدمي          ّ   غري أنّ     .                                                  مما مسح بفهم أوضح حلالة الطفل يف الدولة الطرف                              

                                            ّ                                                            كما تالحظ اللجنة مع التقدير احلوار املفتوح والبّناء الذي أجرته مع الوفد الرفيع املستوى للدولة                 .               هـذا التقرير  
ّ                الطرف وردود الفعل اإلجيابية على االقتراحات والتوصيات املقّدمة خالل املناقشة                                                      .  

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

ّ             تسّجل اللجنة اع -   ٤٥٥   :                                                   تماد القوانني التالية اهلادفة إىل تعزيز إنفاذ االتفاقية  

                                  الذي حيمي الطفل من عالقات السفاح؛    ١٩٩٥                         قانون اجلرائم اجلنسية لعام   ) أ ( 

                                            الذي حيمي حقوق الطفل واملرأة من العنف املرتيل؛    ١٩٩٩                      قانون العنف املرتيل لعام   ) ب ( 

ّ                                   الذي يؤّمن تسديد اآلباء الغائبني لنفقات       ٩٩٣ ١      لعام    )      تعديل (                                 قـانون مدونة إجراءات القضاة        ) ج (          
  .           إعالة الطفل

ّ              وترّحب اللجنة باملعلومات اليت تفيد أنّ الدولة الطرف رفعت سّن الرشد من  -   ٤٥٦                     ّ                               ّ   .     سنة  ١٨     إىل   ١٦   

ّ                                                             وترّحـب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق الطفل، يف عام            -   ٤٥٧                                    ، لتسهيل تطبيق االتفاقية وإشراك         ٢٠٠٠   
  . ين         اجملتمع املد

  .                                                            وتشري اللجنة بارتياح كذلك إىل إنشاء التحالف من أجل رفاه األطفال -   ٤٥٨
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ّ                              وتّرحب اللجنة بالتصديق، عام      -   ٤٥٩                                                                 ، على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن             ٢٠٠٢  
  .                                            بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة

ّ                          كما ترّحب اللجنة بالتصديق عل     -   ٤٦٠      بشأن   )    ١٨٢               االتفاقية رقم      (    ١٩٩٩                                         ى اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام             
     بشأن   )    ١٣٨               االتفاقية رقم      (    ١٩٧٣                                                                              حظـر أسوأ أشكال عمل األطفال، وعلى اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام             

ّ            احلّد األدىن لسّن االستخدام          ّ   .  

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ االتفاقية-جيم 

                                         ّ                                                      ة بالتحديات اليت تواجهها الدولة الطرف وال سّيما منها تزايد عبء املديونية وضعفها حيال                 ّ         تسلّم اللجن  -   ٤٦١
ّ                        الكوارث الطبيعية، مبا فيها األعاصري واجلفاف، واليت حتول دون إحراز تقّدم يف إعمال حقوق الطفل املكّرسة يف                                           ّ                                                               

  .              ً     ً  االتفاقية إعماالً تاماً

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-دال 

 ابري التنفيذ العامة تد-١

          التشريعات

ّ                                              ترّحـب اللجنة مببادرة إصالح قانون األسرة والعنف املرتيل اليت تضّمنت مراجعة شاملة جلميع القوانني                -   ٤٦٢                                                     ّ   
     ّ   ، فإنّ      ١٩٩٢          ً   ّ                                                         لكن، ونظراً ألنّ الدراسة بشأن هذه املراجعة الشاملة قد أجنزت عام              .                               لـتأمني اتساقها مع االتفاقية    

  .                              قلق إزاء بطء تنفيذ هذه املراجعة         ّ             اللجنة تعّبر عن بعض ال

                                                                                                  وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تواصل وتعزز إجراءاهتا للمراجعة الشاملة للتشريعات، هبدف               -   ٤٦٣
  .                                                                         تسريع عملية ضمان اتساق هذه التشريعات مع مبادئ االتفاقية وأحكامها بشكل كامل

                  خطط العمل الوطنية

       ٢٠٠١                                                                دولة الطرف لصياغة خطة تنمية استراتيجية وطنية للفترة بني                                             تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا ال      -   ٤٦٤
ّ                                                      ، واليت مل يتّم إجنازها بعد، ولوضع مشروع سياسة وطنية للشباب              ٢٠٠٤ و ّ                                   ولكّن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم        .                

  .                                        وجود خطة عمل وطنية شاملة لتنفيذ االتفاقية

                                     ً     ً    مل وطنية شاملة لتنفيذ االتفاقية تنفيذاً كامالً،    ّ                                          وحتثّ اللجنة الدولة الطرف على وضع وتنفيذ خطة ع -   ٤٦٥
ّ                                                              عـلى أن تشـمل هذه اخلطة مجيع جماالت االتفاقية، وأن تتضّمن األهداف والغايات اليت ترمي إليها الوثيقة                                                                  

      وتوصي    ".                  عامل جدير باألطفال  "                                                                                  اخلتامية الصادرة عن دورة اجلمعية العامة االستثنائية املعنية باألطفال وعنواهنا           
                                                                                                      ة يف هذا الصدد الدولة الطرف بالتماس املساعدة التقنية من جهات منها اليونيسيف وباشراك اجملتمع                      اللجـن 

  .                                         املدين يف إعداد وتطبيق خطة العمل الوطنية هذه
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        التنسيق

              ّ                                     ً                                          تالحـظ اللجـنة أنّ وزارة التحوالت االجتماعية املنشاة حديثاً تضطلع بدور هام ضمن احلكومة يف ما         -   ٤٦٦
ّ                       ة اهلادفة إىل تطبيق االتفاقية، يف حني أنّ اللجنة الوطنية لتطبيق حقوق الطفل تؤّدي كذلك مهمة              ّ            يـتعلّق باألنشط                                       ّ                                   

                      ّ              ّ                                                   ّ                    تنسيقية يف املسائل املتعلّقة باألطفال وتعّبر اللجنة عن قلقها إزاء انعدام التنسيق الواضح واملنظّم بني خمتلف اهليئات 
  .                      املعنية بتنفيذ االتفاقية

                ّ                                                                الطرف بأن تستغلّ مشروع إعادة تنظيم اللجنة الوطنية لتطبيق حقوق الطفل                                 وتوصي اللجنة الدولة   -   ٤٦٧
                                                                                           ال هبدف تعزيز وظائفها فحسب، بل كذلك إلنشاء آلية وزارية واحدة مشتركة بني القطاعات لتنسيق وتقييم 

ّ              وينبغي أن متنح تلك اهليئة والية قوية وتزّود باملوارد     .              ّ                           مجـيع األنشطة املّتصلة بتنفيذ االتفاقية                        البشرية واملالية                                      
ّ                                            وينبغي أن تضّم اللجنة كذلك أعضاء من اجملتمع املدين، وخرباء يف   .                                       الكافية لتضطلع بدورها التنسيقي بفعالية             

  .                                                     حقوق الطفل وغريهم من املهنيني، باإلضافة إىل ممثلني عن احلكومة

             ّ الرصد املستقلّ

                                         الدولة الطرف، تشعر بالقلق لعدم وجود آلية   ّ                                                    إنّ اللجـنة، إذ تـأخذ يف االعتبار وجود أمني للمظامل يف       -   ٤٦٨
ّ                                                           مستقلّة ذات والية حمددة تتوىل بصورة منتظمة رصد وتقييم التقّدم احملرز يف بتنفيذ االتفاقية، سواء ضمن مكتب                                                                   ّ     
                               ّ     ّ                                                                              أمني املظامل أو يف إطار مؤسسة مستقلّة تتمّتع بصالحية تلقي ومعاجلة الشكاوى الفردية املقدمة باسم األطفال أو                 

  .      مباشرة     منهم 

ّ                     بشأن املؤسسات الوطنية املستقلّة حلقوق اإلنسان، تشّجع اللجنة          ٢                                  ويف ضـوء التعلـيق العام رقم         -   ٤٦٩                  ّ                            
ّ          ً                             الدولـة الطـرف على إنشاء آلية مستقلّة وفّعالة، وفقاً ملبادئ باريس                   ١٣٤ /  ٤٨                           قرار اجلمعية العامة رقم      (                                 ّ    

                    ّ                         فعها األطفال أو من ميثّلهم على حنو يراعي                                                                 ، تضطلع برصد تنفيذ االتفاقية، وتعاجل الشكاوى اليت ير         )       املـرفق 
                              ّ                                                                        مشاعر الطفل ويف أسرع اآلجال وتوفّر سبل االنتصاف لألطفال يف حال انتهاك حقوقهم املنصوص عليها يف                

          كما توصي    .                                                                                      وينـبغي تزويد هذه اهليئة مبوارد بشرية ومالية كافية وتسهيل وصول األطفال إليها              .           االتفاقـية 
                                                                             تلتمس املساعدة التقنية من منظمات مثل اليونيسيف واملفوضية السامية حلقوق                                        اللجـنة الدولة الطرف بأن      

  .                  اإلنسان يف هذا الصدد

                   ختصيص املوارد لألطفال

                                                        ّ                                                  تـدرك اللجـنة املصاعب االقتصادية اليت تواجهها الدولة الطرف إالّ أهنا تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية                  -   ٤٧٠
ّ                    خمصصات امليزانية اخلاّصة باألطفال وبإحقاق    .      حقوقهم                  

   ،  ٢                                 من االتفاقية ويف ضوء املواد        ٤                                                                  وتوصـي اللجنة الدولة الطرف، هبدف تعزيز تنفيذ أحكام املادة            -   ٤٧١
                                                                                               منها، بأن تويل األولوية يف خمصصات امليزانية إلعمال حقوق الطفل إىل أقصى حدود املوارد املتاحة،           ٦    ، و  ٣ و

  .                 هج يستند إىل احلقوق                                               وعند احلاجة يف إطار التعاون الدويل ومن خالل األخذ بن
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            مجع البيانات

ّ                                                تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود بيانات شاملة وحمّدثة يف تقرير الدولة الطرف وإزاء االفتقار إىل نظام  -   ٤٧٢                                                 
               ّ                    ّ                   وتالحظ اللجنة أنّ ملثل هذه البيانات أمهّية حامسة يف           .                                                      وطـين مالئم جلمع البيانات يغطي مجيع جماالت االتفاقية        

ّ                                         تقييم التقّدم احملرز ويف تقدير السياسات املتصلة باألطفال            صياغة ورصد و           .  

                                                             ّ                          ً   وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتطوير نظام جلمع البيانات واملؤشرات يّتسق مع االتفاقية ويكون مفصالً  -   ٤٧٣
    شرة                                                               وينبغي هلذا النظام أن يشمل مجيع األطفال حىت سن الثامنة ع            .    ّ   ً     ً                                ومصّنفاً وفقاً للجنس والعمر ومكان اإلقامة     

                ً                                                                                             مـع التركـيز حتديـداً على الضعفاء منهم، مبن يف ذلك األطفال الذين يعيشون يف فقر، واألطفال املعوقون،                   
ّ                                                    وتشّجع اللجنة الدولة الطرف كذلك على استخدام هذه          .                                                   واألطفال الذين يعيشون يف كنف أسر وحيدة الوالد           

ّ   ً       ية إىل تنفيذ االتفاقية تنفيذاً فّعاالً                                                                       املؤشـرات والبيانات يف صياغة القوانني والسياسات والربامج الرام                 ويف هذا    .                            ً  
  .                                                                                 الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلتمس املساعدة التقنية من منظمات مثل اليونيسيف

             نشر االتفاقية

               ً                                                                           حتيط اللجنة علماً باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف إلشراك املنظمات غري احلكومية والشباب واملهنيني يف  -   ٤٧٤
ّ                                      د الـتقرير األّويل ونشر املعلومات حول االتفاقية             إعـدا                       ّ                                    غري أهنا تشعر بالقلق ألنّ التدابري املتخذة إلذكاء الوعي           .             

                                                                 كما تنظر اللجنة بقلق إىل عدم وجود خطة منهجية لتأمني التدريب وإذكاء   .                                 مببادئ االتفاقية وأحكامها غري كافية
  .       ل ومعهم                                            الوعي بني الفئات املهنية اليت تعمل من أجل األطفا

                                                                                         وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لضمان أن تكون أحكام االتفاقية ومبادئها معروفة على  -   ٤٧٥
                                               وتوصيها كذلك مبواصلة توفري التثقيف والتدريب        .                                                      نطـاق واسـع ويفهمها الكبري والصغري على حد سواء         

                                              الفئات املهنية اليت تعمل من أجل األطفال                                                                     املنتظمني بشأن االتفاقية لصاحل األطفال واآلباء واألمهات، ومجيع       
           ّ                                                                                                 ومعهـم، وال سـّيما الربملانيني، والقضاة، واحملامني، وموظفي إنفاذ القانون، وموظفي الدولة، والعاملني يف               

ّ                                مؤسسات احتجاز األطفال، واملعلمني، والعاملني يف جمال الصّحة، واملرشدين االجتماعيني                          ويف هذا الصدد،     .                                                  
                                                                         ّ                ة الطرف بأن تدرج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف املناهج املدرسية الرمسية على كلّ                                  توصي اللجنة الدول  
  .               مستويات التعليم

                      التعاون مع اجملتمع املدين

  .                                                                        تالحظ اللجنة بقلق عدم بذل اجلهود الكافية إلشراك اجملتمع املدين يف تنفيذ االتفاقية -   ٤٧٦

                     ّ                                  رة منتظمة اجملتمعات احمللّية واجملتمع املدين، مبا يف ذلك                                                     وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشرك بصو       -   ٤٧٧
  .                                  األطفال، يف مجيع مراحل تنفيذ االتفاقية



CRC/C/143 
Page 102 

 

  املبادئ العامة-٢

            عدم التمييز

  ّ                   ّ           ّ                                                                           إنّ اللجنة، إذ تالحظ أنّ الدستور حيظّر ممارسة التمييز، تأسف لكون األسس اليت يستند إليها الدستور يف                  -   ٤٧٨
                                            ّ                وتأسف اللجنة كذلك لعدم وجود أي تشريع إضايف حيظّر مجيع            .                من االتفاقية   ٢  ً             ماً مع املادة                            هذا اجملال ال تتوافق متا    

                        ّ                                            وتعرب اللجنة عن قلقها ألنّ بعض فئات األطفال، وال سيما الفتيات، واألطفال   .                              أشكال التمييز صراحة وبالتفصيل
                              ّ        احلياة الزوجية، واألطفال الذين متّ تبنيهم                                                                املعوقني، واألطفال الذين يعيشون يف فقر، واألطفال املولودين خارج نطاق 

  .                                                                              بصورة غري رمسية، يعانون من مواقف متييزية ومن تفاوت يف فرص احلصول على اخلدمات األساسية

                                                                                                  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها لتكفل إعمال القوانني القائمة اليت تضمن مبدأ               -   ٤٧٩
                                                            الئمة، حيث تدعو احلاجة، مما يكفل متتع مجيع األطفال اخلاضعني لواليتها                                   عدم التمييز وأن تعتمد التشريعات امل

  . ٢   ّ                                            ً          بكلّ احلقوق اليت تنص عليها االتفاقية دون متييز، وفقاً للمادة 

                                                                                        وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تضمني التقرير الدوري القادم معلومات حمددة عن التدابري والربامج  -   ٤٨٠
                                                                                  فل واليت نفذهتا الدولة الطرف ملتابعة اإلعالن وبرنامج العمل املعتمدين يف املؤمتر                                         املتصـلة باتفاقية حقوق الط    

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

                  مصاحل الطفل الفضلى

ّ                                ّ                               الحظ اللجنة وجود بعض التشريعات اليت تنّص على تأمني مصاحل الطفل الفضلى، لكّنها تشعر بالقلق                ت -   ٤٨١                                     
ّ                      ألنّ املـبادئ اليت تنّص عليها املادة                       ّ                                                            ال تطبق على أمتّ وجه وال تدرج على النحو الواجب يف سياسات الدولة               ٣  ّ              

  .             الطرف وبراجمها

ّ                                                  وتشـّجع اللجـنة الدولة الطرف على مواصلة جهوده         -   ٤٨٢                                             ا لضمان إدراج ومراعاة مبدأ مصاحل الطفل          
   .            ّ                       ّ            الفضلى يف كلّ السياسات والربامج املتعلّقة باألطفال

                  احترام آراء الطفل

ّ                            تعـرب اللجنة عن قلقها ألنّ آراء الطفل ال تزال تفتقر إىل االهتمام الكايف يف كلّ امليادين اخلاّصة حبياة                    -   ٤٨٣             ّ                                              ّ                       
    ّ                                                                 ى أمتّ وجه يف تشريعات الدولة الطرف وقراراهتا اإلدارية والقضائية،                        ال تدرج عل     ١٢          ّ                 األطفال وألنّ أحكام املادة     

  .                                       وال يف السياسات والربامج ذات الصلة باألطفال

  :                                وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٤٨٤
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ّ        ّ            أن تعـزز وتيّسر احترام آراء األطفال وتضمن إشراكهم يف مجيع املسائل اليت متّسهم يف كلّ          ) أ (                                                        ّ            
               من االتفاقية؛  ١٢   ّ                                            ً          ال سّيما داخل األسرة ويف املدرسة وداخل اجملتمعات، وفقاً للمادة              جماالت اجملتمع، و

      ّ                                                                            أن توفّر املعلومات التثقيفية لآلباء، واملعلمني، واملوظفني اإلداريني احلكوميني، وموظفي اهليئة   ) ب ( 
           االعتبار؛                                                                          القضائية، وللمجتمع بشكل عام، حول حقوق األطفال يف املشاركة ويف أن تؤخذ آراؤهم يف

ّ                                                                             أن تعّدل تشريعاهتا بشكل يسمح باالعتراف مببدأ احترام آراء الطفل ومراعاة هذا املبدأ على   ) ج (       
ّ                               أمتّ وجه، يف منازعات الوصاية وغريها من املسائل القانونية اليت متّس األطفال، من بني مجلة أمور أخرى                                                        ّ  .  

 احلقوق املدنية واحلريات -٣

ّ          احلّق يف اهلوية    

ُ          للمعلومات اليت تفيد بأنّ النساء َيُعلن حنو     ً  نظراً  -   ٤٨٥                                    ّ               يف املائة من األسر يف الدولة الطرف، تعّبر اللجنة عن   ٥٠                      ّ        َ 
ّ          ّ                             قلقها إزاء طول املّدة والتكلفة العالية املترتبة على إجراءات االعتراف باألبّوة القانونّية، يف احلاالت اليت يرفض فيها                                                      ّ                  

ّ             ّ        ا يشكّل عائقاً أمام حّق الطفل يف اهلوّية و                             ً           األب البيولوجي االعتراف قانونياً بالطفل، مم   .               أو معرفة والديه /     ّ       ً       

ّ                           من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسّهل االعتراف باألبّوة القانونية             ٧       ً          وتطبيقاً للمادة    -   ٤٨٦                ّ                                              
   دة                                                                                         لألطفال املولودين خارج نطاق احلياة الزوجية، وذلك من خالل تسهيل اإلجراءات وتسريعها وتأمني املساع

  .                                                   القانونية وغريها من أنواع املساعدة لألمهات يف هذا الصدد

                العقوبة البدنية

                             الذي جييز ممارسة العقوبة         ١٩٧٣                                                                                تشعر اللجنة بقلق عميق إزاء قانون العقوبة البدنية وقانون التعليم لعام             -   ٤٨٧
                             إزاء انتشار ممارسة العقوبة                           ويساور اللجنة القلق      .                من االتفاقية    ١٩                                              البدنـية مما يتعارض بشكل واضح مع املادة         

  .                                           البدنية داخل األسرة ويف املدارس واملؤسسات األخرى

  :                                وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٤٨٨

                                                                            أن تنظر يف اإللغاء الفوري لقانون العقوبة البدنية ولقانون التعليم أو تعديلهما؛  ) أ ( 

                                   األسر ويف املدارس وغريها من املؤسسات؛     ّ               ً                           أن حتظّر صراحة وقانوناً ممارسة العقوبة البدنية داخل  ) ب ( 

                                                                                أن تشن محالت إلذكاء الوعي تطلع فيها اجلمهور على العواقب السلبية للعقوبة البدنية على   ) ج ( 
                                          ً                األطفال وأن تشرك األطفال ووسائل اإلعالم فعلياً يف هذه العملية؛

ّ                                                           أن تشّجع على اعتماد أشكال التأديب اإلجيابية والتشاركية واخلا          ) د (                                            لية من العنف مبا يتوافق وكرامة الطفل            
  .                                                     منها، وذلك كبديل للعقاب البدين على مجيع مستويات اجملتمع  ٢٨         من املادة  ٢                               وأحكام االتفاقية، ال سيما الفقرة 
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  البيئة األسرية والرعاية البديلة-٤

                                            مسؤوليات الوالدين واستعادة نفقة إعالة الطفل

ّ               ترّحـب اللجنة بقانون مدّونة إجرا      -   ٤٨٩                    ّ ّ   املعّدل (             ءات القضاة                                        الذي مسح مبراجعة القوانني لتعزيز         ١٩٩٣      لعام    )    
     ّ                             ّ            ّ               غري أنّ اللجنة ال تزال تشعر بالقلق ألنّ القوانني احمللّية يف الدولة   .                                                مشـاركة اآلباء الغائبني يف نفقة إعالة األطفال      

ّ                                                                  الطرف ال تنّص سوى على واجبات اآلباء جتاه أطفاهلم، من دون أن تراعي املادة           ّ       االتفاقية اليت تنّص على      من   ١٨                          
  .  ّ                                               أنّ للوالدين مسؤولية مشتركة يف تربية الطفل وتنميته

  :                                وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٤٩٠

                                                                                           أن تـنظر يف سبل تأمني الدعم اخلاص لألطفال ضمن األسر الوحيدة الوالد، مبا يف ذلك من                   ) أ ( 
                                           خالل البىن االجتماعية ومزايا الضمان االجتماعي؛

ّ                                                تعـّدل التشـريعات القائمة أو تعتمد تشريعات تنّص على مسؤولية الوالدين املشتركة                أن  ) ب (                                          ّ    
                                       واملتساوية يف أداء التزاماهتما حنو أوالدمها؛

                                         ّ                                                         أن تـتخذ تدابري لضمان التزام الوالدين، وال سّيما اآلباء، بتأمني نفقة إعالة األطفال الذين                 ) ج ( 
                                                            توفري نفقة اإلعالة لألطفال الذين يتجاوزون سن السادسة                  وأن تضمن   .                                     يولـدون خارج نطاق احلياة الزوجية     
                                عشرة وال يزالون يتابعون دراستهم؛

              ً                           أن تبذل جهوداً حثيثة لتعديل قانون األسرة؛  ) د ( 

                                                                     ّ                         أن تنظر يف إمكانية التصديق على اتفاقية الهاي بشأن االعتراف باألحكام املتعلّقة بااللتزام                 ) ه ( 
  .                باإلعالة وتنفيذها

             د عن والديهم        فصل األوال

ّ                                                                      تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود أّي أحكام قانونية يف الوقت حلايل حتمي حقوق الوالدين املنفصلني و                -   ٤٩١    أو  /                              
  .                                     األوالد يف البقاء على اتصال ببعضهم البعض

                                                                                          وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر يف التشريعات القائمة حلماية حقوق الوالدين املنفصلني   -   ٤٩٢
  .                                           أو األطفال، مع إيالء األمهية ملصلحة الطفل الفضلى / و
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                                                 األطفال احملرومون من البيئة األسرية والرعاية البديلة

                                                                                                 يساور اللجنة قلق عميق إزاء عدم وجود أي بيوت آمنة أو أماكن للرعاية البديلة للصبية الذين يعانون من  -   ٤٩٣
        ّ       ّ                                           رية، ال سّيما وأنّ هؤالء الصبية يوضعون عامة يف مرافق                                                                   إمهـال والديهم أو الذين ينبغي فصلهم عن بيئتهم األس         

  .             الفتيان اجلاحنني

                                                                                                       وتشـعر اللجـنة بالقلق كذلك إزاء االفتقار إىل التشريعات اليت حتكم احلضانة والكفالة، وعدم توفري                 -   ٤٩٤
  .                                          احلكومة الدعم والتدريب املالئمني لآلباء الكافلني

            ً                        ً                        د النظر فوراً يف املمارسة املعتمدة حالياً املتمثلة يف وضع الصبية                                  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعي -   ٤٩٥
                                                                                                           الذين حيتاجون إىل الرعاية البديلة يف مؤسسة اجلاحنني األحداث، وأن تنظر يف إمكانية إنشاء مؤسسة تديرها                

          يف ذلك                                                         ّ                                              احلكومـة تعـىن باستقبال الصبية الذين حيتاجون إىل الرعاية وتلّبي حاجاهتم اجلسدية والنفسية، مبا              
ّ                    حاجاهتم يف جماالت الصّحة والتعليم والسالمة                  .  

                                                                                                     كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر يف إمكانية اعتماد قوانني ترعى كفالة وحضانة لألطفال،                -   ٤٩٦
                                                                                                           وأن تـزيد مـن الدعـم املايل املخصص لآلباء الكافلني مبا يتالءم واملستوى املطلوب لتغطية تكاليف رعاية                  

                                                                                            هذا اجملال، تشدد اللجنة على أمهية تنسيق اجلهود والسياسات اخلاصة بالكفالة واحلضانة على                 ويف    .       األطفال
ّ                                وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن ختّصص ما يلزم من املوارد             .                                   صـعيد خمـتلف الوزارات والدوائر                                          
  .                                    البشرية واملالية لتدريب اآلباء الكافلني

      التبين

ّ                                               رسة التبّني غري الرمسي قد ال تتّم يف إطار االحترام الكامل ملبادئ االتفاقية وأحكامها                     ّ   تشعر اللجنة بالقلق ألنّ مما -   ٤٩٧                    ّ        .  

                                                                                                 وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالعمل على ضمان احترام حقوق األطفال املعنيني مبمارسة التبين غري               -   ٤٩٨
  .             ً     ً  الرمسي احتراماً تاماً

                        اإلساءة إىل األطفال وإمهاهلم

ّ                 ترّحب اللجنة باعتما -   ٤٩٩                                          الذي حيمي األطفال من السفاح، ولكنها تشعر     ١٩٩٥                           د قانون اجلرائم اجلنسية لعام   
          كما تشعر    .          ّ                                                                                   بـالقلق ألنّ قانون منع اإلساءة إىل األشخاص حيمي الفتيات فحسب، دون الصبية، من االغتصاب              

              ويساور اللجنة   .           عنف النفسي                                      ّ                                         اللجنة بالقلق إزاء االفتقار إىل قوانني حملّية تعاجل بالتحديد مسألة محاية األطفال من ال
ّ                                           القلق كذلك لعدم وجود أمكنة حمددة رمسياً لتأمني سالمة األطفال الذين يتعّرضون إىل اإلساءات، حيث ميكنهم                                             ً                                    
                 ّ                        ّ       ّ                                                               الـلجوء إىل أن يـتولّى أحد القضاة قضيتهم، ال سّيما وأنّ هؤالء األطفال يوضعون يف هذه احلاالت يف مراكز                    

   ّ                                                                                   تعّبر اللجنة عن قلقها إزاء االفتقار إىل آلية مالئمة لتقدمي املطالبات بالنسبة                كما  .                                الشـرطة ممـا يدعو إىل القلق      
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                                                                                                       لألطفـال الذيـن يقعـون ضحايا اإلساءة واإلمهال، وكذلك إزاء إمكانية إعاقة املالحقة القضائية جبرم اإلساءة         
  .                                                   واإلمهال وذلك بسبب مشاكل بنيوية خطرية يف النظام القضائي

                                                                               ولة الطرف بأن تتخذ التدابري الالزمة للحؤول دون اإلساءة إىل األطفال وإمهاهلم،                            وتوصي اللجنة الد   -   ٥٠٠
  :                  ومن بني هذه التدابري

                                                                                                     القـيام حبمـالت تثقيف عامة إلذكاء الوعي بنتائج سوء معاملة األطفال، واعتماد التدابري البديلة                 ) أ ( 
                                    دون قيام الضحايا بالتماس املساعدة؛                                                        لتأديب األطفال، ومعاجلة احلواجز االجتماعية والثقافية اليت حتول

                                                                 ً        ً                    اعتماد تشريعات جلعل التبليغ عن حاالت سوء املعاملة واإلمهال احملتملة أمراً إلزامياً بالنسبة            ) ب ( 
                                                                                           إىل مجيع املهنيني الذين يعملون مع األطفال وألجلهم، وتدريب هؤالء املهنيني على حتديد حاالت سوء املعاملة، 

   ا؛                   واإلبالغ عنها، وإدارهت

                                           ّ                                                باإلضـافة إىل اإلجـراءات القائمة، اعتماد آليات فّعالة لتلقي الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها،        ) ج ( 
ّ         بصورة تراعي شعور األطفال، وتأمني املالحقة القضائية ملرتكيب أفعال سوء املعاملة واإلمهال حبّق األطفال؛                                                                                 

                                 تماعي لضحايا االعتداءات اجلنسية                                                            تأمني اخلدمات للشفاء اجلسدي والنفسي وإعادة الدمج االج         ) د ( 
                                                                                                           ومجـيع األطفال اآلخرين الذين يقعون ضحايا اإلساءة، واإلمهال، وسوء املعاملة، والعنف، واالستغالل، واعتماد              

                                                                                           التدابري املالئمة للحؤول دون جترمي ووصم الضحايا، مبا يف ذلك من خالل التعاون مع املنظمات غري احلكومية؛

  .                                                       ة التقنية من منظمات منها اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية             التماس املساعد    ) ه ( 

ّ        ّ            خدمات الصح ة األساسي ة والرعاية-٥            

               األطفال املعوقون

                                                                                         تالحـظ اللجنة وجود برنامج حكومي خاص ومؤسسات ووحدات حكومية خاصة لألطفال املعوقني،              -   ٥٠١
      ّ                               الحظ أنّ الدولة تنظر يف تأمني وصول                ، كما ت      ١٩٩٠                 الذي أطلق عام      "                        بـرنامج التدخل املبكر    "               باإلضـافة إىل    

  :  ّ   ّ                                            إالّ أنّ اللجنة تشعر بالقلق إزاء االفتقار إىل ما يلي  .                              األشخاص املعوقني إىل املباين العامة

                                  سياسة حكومية شاملة لألطفال املعوقني؛  ) أ ( 

                                               تشريعات خاصة ترعى حقوق األطفال والبالغني املعوقني؛  ) ب ( 

ّ                   ة اخلدمات اخلاّصة باألطفال املعوقني؛                        النوعية يف جمال توفري وإدار  ) ج (               

  .                                                  الدمج الكامل لألطفال املعوقني يف النظام الدراسي العادي  ) د ( 
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  :                                وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٥٠٢

                               وضع سياسة شاملة لألطفال املعوقني؛  ) أ ( 

                                                                              مـراجعة أوضـاع هـؤالء األطفال من حيث مدى حصوهلم على الرعاية الصحية املالئمة،         ) ب ( 
ّ                                   واخلدمـات التعليمـية، وفرص العمل، وختصيص املوارد املناسبة لتعزيز اخلدمات اخلاّصة باألطفال املعوقني،                                                                                    

                                     ودعم أسرهم وتدريب املهنيني يف هذا اجملال؛

  )   ٩٦ /  ٤٨                       قرار اجلمعية العامة رقم  (                                                   يف ضوء القواعد املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني   ) ج ( 
   ،CRC/C/69 (                                                                  يف يوم املناقشة العامة الذي نظمته بشأن حقوق األطفال املعوقني                                           وتوصـيات اللجـنة املعـتمدة       

                                                                           ، مواصلة تعزيز مشاركة األطفال املعوقني يف النظام التعليمي العادي ودجمهم يف اجملتمع  )   ٣٣٩-   ٣١٠        الفقرات 
                 ك املدارس واملنشآت                                          ً     ً                                  مـن خالل إيالء أمهية أكرب لتدريب املعلمني تدريباً خاصاً وجعل البيئة املادية، مبا يف ذل   

                                                                        الرياضية والترفيهية، ومجيع اجملاالت العامة األخرى مفتوحة أمام األطفال املعوقني؛

                                                        ضمان وصول األطفال املعوقني إىل املباين العامة واىل نظام النقل؛  ) د ( 

                                                                                          الـتماس الـتعاون الـتقين لتدريب املوظفني املهنيني، مبن فيهم املعلمون، الذين يعملون مع                ) ه ( 
  .                                                                     األطفال املعوقني ومن أجلهم، مع منظمات مثل اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية

                     الصحة واخلدمات الصحية

ّ                                                                                                  ترّحـب اللجـنة باملـبادرة اليت اعتمدهتا الدولة الطرف إلعفاء املنتجات اخلاصة باألطفال، مبا يف ذلك               -   ٥٠٣   
ّ                                     كما تسّجل اللجنة املستوى العايل من تغطي        .                     األدوية، من الضرائب                              ّ                  ة التحصني وجمانية اخلدمات الصحّية وتغطيتها            
ّ                                     وحتيط اللجنة علماً كذلك بإنشاء األمانة املعنية باإليدز وترّحب باملعلومات اليت تشري إىل               .                     جلمـيع مناطق البالد                                         ً                

 ّ  نّ      ّ                  غري أنّ اللجنة تالحظ أ      .      اإليدز /                                 ً                                          توفري العقاقري املضادة للفريوسات جماناً للمصابني بفريوس نقص املناعة البشرية         
    كما   .                       ّ                                                                             اخلدمات االجتماعية، وال سّيما الصحية، ختضع، باعتراف الدولة الطرف، لضغوط كبرية من حيث املوارد             

ّ           تشارك اللجنة الدولة الطرف قلقها إزاء ارتفاع معّدل البدانة                                               .  

   :                                 وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٥٠٤

ّ                          التحتية يف جمال الصّحة، مبا يف ذلك من                                                            االسـتمرار يف اختاذ التدابري املالئمة لتحسني البنية         ) أ (                    
                                                                                                         خالل التعاون الدويل، لضمان حصول مجيع األطفال إىل الرعاية الصحية األساسية وتوفري املوارد املالئمة هلذه               

                               ّ    اخلدمات، مبا يف ذلك العقاقري األساسّية؛

ّ                      تعزيـز نظام مجع البيانات، مبا يف ذلك تلك املتعلّقة مبؤشرات الصّحة اهلام              ) ب (                    ة، وتأمني موثوقية                                            ّ             
ّ            البيانات الكمية والنوعية واستالمها يف الوقت املناسب، واستعماهلا لصياغة سياسات وبرامج منّسقة هتدف إىل                                                                                     

                        تنفيذ االتفاقية بفعالية؛
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  .                                                                    ّ   بذل جهود لتثقيف األطفال وذويهم بشأن النظم الغذائية وأساليب احلياة الصحّية  ) ج ( 

ّ           صّحة املراهقني   

ّ                    بالقلق إزاء عدم اهتمام الدولة الطرف اهتماماً كافياً باملسائل اخلاصة بصّحة املراهقني، مبا يف             تشعر اللجنة  -   ٥٠٥                  ً      ً                                           
ّ                               ذلـك مشـاكل الـنمو، والصّحة العقلية واإلجنابية         ّ                                                 كما تسّجل اللجنة بقلق عدم استمرارية املشروع اخلاص          .                             

                           املمول من صندوق األمم املتحدة                   ّ                                                          باملـراهقني والذي يركّز على مسائل اخلصوبة والنشاط اجلنسي، وهو املشروع            
ّ                                             وتشعر اللجنة بالقلق كذلك ألنّ التعليم اخلاص بالصّحة اإلجنابية ال يندرج ضمن املنهج الدراسي الرمسي   .       للسكان                   ّ                           

  .                         للتعليم االبتدائي والثانوي

  :                                وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٥٠٦

                                ملراهقني ونطاقها، واستعمال هذه                                                                إجـراء دراسـة شاملة لتقييم طبيعة مشاكل الصحة لدى ا            ) أ ( 
                                     ّ                                                                      الدراسة كأساس لصياغة سياسات وبرامج صحّية للمراهقني مع مشاركتهم الكاملة، والتركيز على احلماية من              
                                 ّ                                                                    العـدوى املنقولة باالتصال اجلنسي، ال سّيما من خالل التثقيف يف جمال الصحة اإلجنابية وخدمات املشورة اليت          

ّ     حول صحة املراهقني ومنّوهم؛  )     ٢٠٠٣ ( ٤                                   يؤخذ يف االعتبار التعليق العام رقم                           تراعي أوضاع األطفال، على أن                    

                                                                               تعزيز خدمات املشورة يف جمال النمو والصحة العقلية والصحة اإلجنابية ونشرها بني املراهقني   ) ب ( 
                    وتسهيل وصوهلم إليها؛

                ّ        نهج الدراسي، ال سّيما                                                                        اختاذ التدابري الالزمة إلدراج التثقيف يف جمال الصحة اإلجنابية يف امل            ) ج ( 
                                                                                                  عـلى مستوى التعليم الثانوي، وذلك إلطالع املراهقني بصورة شاملة على حقوقهم يف جمال الصحة اإلجنابية          

                   اإليدز واحلمل املبكر؛ /                                                                  ومنع العدوى املنقولة باالتصال اجلنسي، مبا يف ذلك فريوس نقص املناعة البشري

                                                  ، مبا يف ذلك من خالل اهلياكل االجتماعية ومزايا                                               البحث يف وسائل دعم املراهقات احلوامل       ) د ( 
                لضمان االجتماعي؛

ّ                      االسـتمرار يف الـتعاون مع الوكاالت الدولية اليت تتمّتع خبربة يف املسائل الصحّية اخلاّصة                   ) ه (        ّ                    ّ                                             
  .                                                                            باملراهقني ومن بينها صندوق األمم املتحدة للسكان، واليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية

                الضمان االجتماعي

ّ                  بالنظر إىل تزايد عدد األطفال الذين يعيشون حتت وطأة الفقر، تأسف اللجنة لندرة املعلومات حول حّق                 -   ٥٠٧                                                                                        
                                         ّ                                                                     األطفـال يف االستفادة من الضمان االجتماعي، وتعّبر عن قلقها إزاء عدم وجود نظام تشريعي وتنظيمي شامل                 

  .             من االتفاقية  ٢٦                           ً           للضمان االجتماعي يتوافق متاماً مع املادة 
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                                  أو وضع سياسة للضمان االجتماعي،      /                                             ً                  ولذا، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبذل جهوداً ملراجعة و          - ٨  ٥٠
ّ                     إىل جانب سياسة أسرية واضحة ومتناسقة، يف إطار استراتيجية احلّد من الفقر، وكذلك استراتيجيات فّعالة                                               ّ                                                         

  .                                                   الستعمال صايف فوائد الضمان االجتماعي لتعزيز حقوق الطفل

 أوقات الفراغ واألنشطة الثقافية التعليم و-٦

ّ                               ترّحـب اللجـنة بقرار جملس التعليم تقدمي منح تعليمية وإعانات مالّية لألطفال، وترّحب كذلك خبطة                 -   ٥٠٩               ّ                                                        ّ   
                                       ّ                     ً                                 اجمللس للمساعدة يف احلصول على الكتب اليت توفّر من خالهلا لألطفال جماناً مجيع الكتب املستخدمة يف املدرسة يف 

ّ             ً      ً             وترحب اللجنة مببادرة توفري الزّي املدرسي جماناً ابتداًء من أيلول  .       لثانوي                   املستويني االبتدائي وا     يف     ٢٠٠٤      سبتمرب  /                            
ّ                          كما تسّجل اللجنة مع التقدير       .                                                                                   املـدارس االبتدائية والثانوية، وخطة تقدمي الوجبات اجملانية يف املدارس االبتدائية                 

  ّ                                لكّنها تشعر بالقلق إزاء جمموعة       .                 السادسة عشرة                    ّ                                  ّ          جمانية التعليم يف كلّ مستويات النظام املدرسي الرمسي حىت سنّ         
                                                                            النقص يف عدد املدارس واكتظاظها بالتالميذ، والنقص يف اللوازم املدرسية، واملساواة يف   :                      متنوعة من املشاكل منها

ّ                                      حـق االلتحاق باملدرسة، والتسّرب من التعليم يف صفوف الصبية                                                      كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم ضمان إمكانية      .                          
  .                                                                      تحاق باملدارس الرمسية الثانوية اجملانية جلميع الطالب بسبب نظام امتحان الدخول   االل

ّ           ّ                    ويسـاور اللجـنة القلق كذلك ألنّ عدداً كبرياً من املراهقات احلوامل ال يتابعن دراستهّن عادة، وألنّ                  -   ٥١٠                                    ً     ً     ّ                           
                       كما تشعر اللجنة بالقلق   .       ً  طفيفاً                                                                         ً برنامج الفرصة الذهبية الذي أطلقته وزارة التعليم ال حيقق على ما يبدو إال جناحاً

  .  ّ                           ً                           ألنّ الفتيات والشابات جيربن غالباً على ترك املدرسة بسبب احلمل

                                                                                        وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرس بعناية املخصصات اليت ترصدها يف امليزانية للتدابري املعتمدة  -   ٥١١
ّ          يف هذا اجملال، من حيث تأثريها يف اإلعمال التدرجيي حلّق الطفل يف              وتوصي اللجنة   .                            التعليم واألنشطة الترفيهية                                            

  :                              الدولة الطرف بصورة خاصة مبا يلي

                  ّ                                                                         أن تـتخذ تدابري إضافّية لتسهيل وصول األطفال من مجيع فئات اجملتمع إىل التعليم، وذلك                 ) أ ( 
       الدخول                ً                                                                                  بوسـائل مـنها مثالً تشييد املزيد من املدارس، وحتسني توفري اللوازم املدرسية، وإلغاء نظام امتحان           

                                                  لضمان وصول مجيع التالميذ إىل املدارس العامة الثانوية؛

ّ                    أن تـتخذ الـتدابري املالئمة، مبشاركة األطفال، لزيادة نسبة االلتحاق باملدرسة، واحلّد من                ) ب (                                                                         
                                             معدالت التسرب املدرسي واإلعادة املدرسية املرتفعة؛

       ّ                                أن توفّر فرص التعليم للمراهقات احلوامل؛  ) ج ( 

                                                          بشأن أهداف التعليم، أن تدرج التثقيف يف جمال حقوق           ١                              ء تعليق اللجنة العام رقم           يف ضو   ) د ( 
                                                                       اإلنسان، مبا يف ذلك حقوق الطفل، يف املناهج املدرسية على مجيع مستويات التعليم؛

  .                                                                    أن تلتمس املزيد من املساعدة التقنية من منظمات منها اليونيسيف واليونسكو    ) ه ( 
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ّ  تدابري احلماية اخلاص -٧  ة                 

                 االستغالل االقتصادي

ّ                                                        تسّجل اللجنة مع التقدير تصديق الدولة الطرف يف أيلول         -   ٥١٢                                        على اتفاقية منظمة العمل الدولية          ٢٠٠٢       سبتمرب   /  
ّ          غري أنّ اللجنة تعرب عن قلقها إزاء جّو           ).    ١٨٢               االتفاقية رقم    (                                        بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال            ١٩٩٩      لعام                               ّ     

ّ                                                        أنه أن حيّد من اجلهود الرامية إىل احلؤول دون عمل األطفال والقضاء عليه                                القناعة بالوضع القائم، الذي من ش         .  

                                     ّ                                                                وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تبذل كلّ اجلهود، مبا يف ذلك اختاذ تدابري احترازية، لضمان أال                  -   ٥١٣
ّ                                         يعمل األطفال الذين ميارسون أعماالً مرتلية مشروعة، يف ظروف مضّرة هبم وأن يستمروا يف حتصيل                          التعليم،                               ً                        

                                          وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بالعمل على   .                                                  باإلضافة إىل تدابري ملنع العمل غري املشروع والقضاء عليه
                                                                         ً                           تطبـيق مجـيع السياسات والتشريعات ذات الصلة بعمل األطفال، وذلك بوسائل منها مثالً إطالق محالت                

  .                                          التوعية وتثقيف اجلمهور بشأن محاية حقوق الطفل

            مواد اإلدمان            سوء استعمال 

  ّ                    ً                                                                                    إنّ اللجنة، إذ حتيط علماً بالربامج واملبادرات اليت أطلقتها الدولة الطرف للقضاء على االجتار باملخدرات                -   ٥١٤
                                                                                                                وتعاطـيها غري املشروع، تبقى قلقة إزاء ازدياد حاالت سوء استعمال األطفال ملواد اإلدمان، مبا يف ذلك تعاطي                  

                                                       ّ                        شعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء انعدام القوانني احملددة اليت حتظّر بيع املواد              وت  .                                احلشيشـة والكوكايني واملارجيوانا   
      وتالحظ   .                                                                                         ً                 اخلاضـعة للمراقبة واستعماهلا واالجتار هبا من قبل األطفال، وانعدام برامج املعاجلة يف هذا اإلطار أيضاً               

  .                                                                 اللجنة كذلك بقلق انتشار استهالك األطفال للكحول، ال سيما خالل االحتفاالت

                                                                                              وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل على مكافحة تعاطي األطفال للمخدرات والكحول، وذلك              -  ١٥ ٥
ّ                                                                                          بطرق منها شّن محالت تثقيفية موجهة حنو عامة اجلمهور، وأن تكفل لألطفال الذين يتعاطون الكحول و                   أو  /           

ّ                  املخـدرات وغريهـا من املواد الضاّرة إمكانية االستفادة من هياكل وإجراءات فّعا                                                    ّ                          لة من أجل تلقي العالج                                
  .                                     والتماس املشورة والتعايف وإعادة االندماج

              االستغالل اجلنسي

      وتشعر   .                                          ال حيمي الصبية بقدر ما حيمي الفتيات           ١٩٩٥                     ّ                                    يسـاور اللجنة القلق ألنّ قانون اجلرائم اجلنسية لعام           -   ٥١٦
ّ                             اللجـنة بـالقلق كذلك إزاء تدين نسبة املالحقات القضائية حبّق الذين يستغلون                          ً                        األطفال جنسياً وإزاء ندرة احلمالت                                                         
              ّ                   وترى اللجنة أنّ االستغالل اجلنسي       .                                                                               العامـة اهلادفـة إىل تثقيف السكان بشأن القوانني اليت حتكم االستغالل اجلنسي            

  .                                                 ً                                                 لألطفال ينبغي أن يكون شغل الدولة الطرف الشاغل نظراً إىل اعتماد هذه الدولة الكبري على السياحة التجارية

  :                          اللجنة الدولة الطرف مبا يلي      وتوصي  -   ٥١٧
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ّ                                                              أن تـتخذ الـتدابري التشريعية املالئمة وتؤّمن محاية الصبية والفتيات الذين هم دون الثامنة                 ) أ (                                      
                       عشرة من االستغالل اجلنسي؛

ّ                                                                                  أن تعّد دراسة شاملة حول االستغالل اجلنسي لألطفال وجتمع البيانات الدقيقة حول تفشي               ) ب (       
             هذه املمارسة؛

ّ                                             خذ التدابري التشريعية املالئمة وتطّور سياسة فّعالة وشاملة للتصدي لالستغالل اجلنسي                 أن تت   ) ج (            ّ                                
ّ                                         لألطفال، مبا يف ذلك العوامل اليت تؤّدي إىل تعريض األطفال خلطر مثل هذه املمارسات؛                                 

                                                                                    أن حتـول دون جترمي األطفال، ضحايا االستغالل اجلنسي، وتعمل على مالحقة مرتكيب هذه                ) د ( 
      ً  ضائياً؛        األفعال ق

                                                                                         أن تعتمد سياسات وبرامج مالئمة للتصدي ملثل هذا اجلرم وإلعادة تأهيل األطفال الضحايا                 ) ه ( 
                    ً                                                                              وإعادة إدماجهم، وفقاً لإلعالن ومنهاج العمل وااللتزام العاملي املعتمدين يف املؤمترين العامليني ملناهضة استغالل 

  .    ٢٠٠١ و      ١٩٩٦            ً                             األطفال جنسياً ألغراض جتارية، املعقودين عامي 

              االجتار باألشخاص

                                                                                                   تالحـظ اللجـنة أن تقريـر الدولة الطرف حول االجتار باألشخاص، مبا يف ذلك األطفال، تفتقر إىل                   -   ٥١٨
  .                                                      ً املعلومات كما تالحظ عدم وجود قوانني تعاجل هذه املسألة حتديداً

                    ص، مبا يف ذلك األطفال،                                                                           وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن جتري دراسة شاملة حول ظاهرة االجتار باألشخا       -   ٥١٩
                                      كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن        .                                                                             وأن جتمـع بـيانات دقيقة حول انتشار هذه الظاهرة وتعتمد قوانني حتظرها            

                                                                                                          تـدرس إمكانـية التصديق على بروتوكول األمم املتحدة اخلاص مبنع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال،             
ّ                                                     وكول املكّمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية                              وقمعه واملعاقبة عليه، وهو الربوت         .  

            قضاء األحداث

ّ                             ً                  يساور اللجنة القلق بشأن سّن املسؤولية اجلنائية املنخفض جداً واحملدد ب          -   ٥٢٠                          سنوات، وبشأن جواز احلكم  ٨                         
          ّ                          بالقلق ألنّ األشخاص دون الثامنة                       كما تشعر اللجنة    .                                    ّ                       على شخص دون الثامنة عشرة بالسجن املؤّبد بتهمة القتل        

                                                                                                       عشرة غري مفصولني عن الكبار يف مراكز االحتجاز، وكذلك لوجود مشاكل أخرى يف إدارة قضاء األحداث يف                 
  :                   الدولة الطرف، ومنها

                       كبالغني إذا ما اهتموا      )                                وهم األشخاص دون السادسة عشرة     (                               أنـه ميكـن حماكمـة األحداث          ) أ ( 
                    راك مع أحد البالغني؛                        بارتكاب جرمية القتل باالشت

                                                                      أنه ميكن طلب مثول األحداث، حىت لو مل يتعدوا الثامنة من العمر، أمام احملكمة؛  ) ب ( 
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ّ                                عدم وجود منشآت منفصلة لألشخاص دون الثامنة عشرة، وأنه ميكن زّجهم يف سجون الكبار                ) ج (                                                           
      ّ                 املكتظّة والسيئة الوضع؛

ّ           من قانون قضاء األحداث ينّص عل       ٧  ّ         أنّ البند     ) د (                  يف أي مكان آمن،   "                             ى أنه ميكن احتجاز األحداث                              
  ؛ "                         صعاب املراس أو عدميي الشعور  "               إذا ما اعتربوا   "               مبا يف ذلك السجن

                                                                        ً      ّ                   أنـه ميكن سجن األشخاص دون الثامنة عشرة مدى احلياة بتهمة القتل أو اخليانة نظراً إىل أنّ                     ) ه ( 
ّ             القانون، وباعتراف الدولة الطرف نفسها، ال ينّص على مدة ال   .       سجن هذه                                          

                                                                                                     وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر يف تشريعاهتا وسياساهتا لضمان تنفيذ معايري قضاء                 -   ٥٢١
                 من االتفاقية،     ٤٠              من املادة    ̀  ٧̀     و ̀  ٤̀ -̀  ٢̀  ) ب ( ٢          والفقرات    )  ب (  ٣٧             ً     ً                    األحداث تنفيذاً تاماً، وخباصة املادة      

             ومبادئ األمم    )            قواعد بيجني  (           ء األحداث                                                                    وكذلـك قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضا         
                                       ، ويف ضوء يوم املناقشة العامة الذي عقدته  )                      مبادئ الرياض التوجيهية (                                 املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث 

                      ويف هذا الصدد، توصي       ). CRC/C/46      انظر   (                                    بشأن إدارة شؤون قضاء األحداث           ١٩٩٥                    اللجـنة يف عـام      
  :             خاصة مبا يلي                                 اللجنة الدولة الطرف بالقيام بصورة

ّ                                ً      ً      ً     رفع سّن املسؤولية اجلنائية ليعادل معياراً عاملياً مقبوالً؛  ) أ (        

                                                    تعديل التشريعات حبيث ال ميثل األحداث أمام حماكم البالغني؛  ) ب ( 

                                       ّ                                                ضـمان فصـل األطفال احملتجزين عن البالغني، وأالّ يستخدم احلرمان من احلرية إال كمالذ                 ) ج ( 
            ظروف مالئمة؛                        أخري، وألقصر فترة ممكنة ويف 

ّ                                              يف احلـاالت الـيت ال بّد فيها من احلرمان من احلرية واليت يتّم فيها استخدام هذه الوسيلة                    ) د (                                   ّ                
ّ                        كمالذ أخري، حتسني إجراءات االعتقال وظروف االحتجاز، وإنشاء وحدات خاّصة ضمن الشرطة تعىن حباالت                                                              

  .            األطفال اجلاحنني

 الطفلالربوتوكوالن االختياريان التفاقية حقوق  -٨

ّ                                                                    تالحـظ اللجنة أنّ الدولة الطرف مل تصّدق على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل                -   ٥٢٢                   ّ              
  .      ّ                               ّ    واملتعلّق بإشراك األطفال يف الصراعات املسلّحة

ّ                                                               وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف بأنّ تصّدق على الربوتوكول االختياري بشأن إشراك األطفال يف                -   ٥٢٣    ّ                             
  .             ّ   الصراعات املسلّحة
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  املتابعة والنشر-٩

        املتابعة

                                                                                                     توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املالئمة لضمان التنفيذ الكامل هلذه التوصيات،               -   ٥٢٤
ّ                                                         بوسـائل منها مثالً تعميمها على أعضاء جملس الوزراء أو أّي هيئة أخرى مماثلة، وعلى الربملان واحلكومات                                                     ً               

  .                                               قتضاء، لدراستها بعناية، واختاذ املزيد من اإلجراءات                  اإلقليمية، حسب اال ت        والربملانا

      النشر

ّ                                                   وتوصـي اللجـنة الدولـة الطـرف كذلك بأن جتعل التقرير األّويل والردود املكتوبة اليت قدمتها                  -   ٥٢٥                                                  
                                                         اليت اعتمدهتا، متاحة للجمهور على نطاق واسع، وملنظمات          )                 املالحظات اخلتامية  (                         والتوصـيات ذات الصلة     

                 على سبيل املثال ال  (                                                             ، وجمموعات الشباب، واجملموعات املهنية، واألطفال، عن طريق اإلنترنت               اجملـتمع املدين  
  .                                                                 ، وذلك هبدف إثارة النقاش وإذكاء الوعي حول االتفاقية وتنفيذها ورصدها )    احلصر

  التقرير القادم-١٠

                          وصفها يف تقرير اللجنة عن                                                                   يف ضوء التوصية اليت اعتمدهتا اللجنة بشأن تواتر تقدمي التقارير واليت يرد -   ٥٢٦
    ّ       ّ                                                          ، فإّنها تؤكّد على أمهية ممارسة تقدمي التقارير باالمتثال الكامل           )CRC/C/114 (                              دورهتـا التاسـعة والعشرين      

                                                               ومن اجلوانب اهلامة ملسؤوليات الدول األطراف جتاه األطفال مبوجب           .                  مـن االتفاقية     ٤٤                  ألحكـام املـادة     
ّ                          حقوق الطفل للنظر يف التقّدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية                                        االتفاقـية، ضمان إتاحة فرص منتظمة للجنة          ويف هذا   .                         

  .                                                                                 ً         ّ              الصـدد، يعترب قيام الدول األطراف بتقدمي التقارير على أساس منتظم ويف الوقت املناسب أمراً بالغ األمهّية         
ّ                          وتدعـو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقاريرها الثاين والثالث والرابع يف تقرير موّحد يف موعد                   ٣          أقصاه                                                                              

         ّ                    وينبغي أالّ يتجاوز حجم هذا       .      ً                                           شهراً من موعد تقدمي تقريرها الدوري الرابع         ١٨            ، أي قبل        ٢٠٠٩      مايو   /    أيار
ّ                      ّ          وتنتظر اللجنة من الدولة الطرف أن تقّدم تقاريرها بعد ذلك كلّ           ). CRC/C/118     نظر   (         صفحة      ١٢٠         التقرير                                      

ّ              مخس سنوات، على النحو املتوّخى يف االتفاقية                         .  

 اون مع هيئات األمم املتحدة وغريها من اهليئات املختصة التع-     ً رابعا  

                                                                                                           قامـت اللجنة، خالل فترة انعقاد الفريق العامل السابق للدورة وأثناء الدورة نفسها، بعقد اجتماعات                -  ٢٧ ٥
    ِّ                                                                                          متنوِّعة مع هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة ومع هيئات خمتصة أخرى، وذلك يف إطار حوارها وتفاعلها 

ّ                    وّممن اجتمعت هبم اللجنة  .              من االتفاقية  ٤٥    ْ                              ستمرْين مع هذه اهليئات يف ضوء املادة   امل  :  

  ؛ )    ٢٠٠٤      سبتمرب  /       أيلول  ١٤ (                                                           السيدة كاتريان بيكمان، مستشارة، ملناقشة مسألة احلق يف التعليم  -
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    ١٥ (                                                                                          أعضـاء اللجـنة التنسيقية جملموعة املنظمات غري احلكومية املعنية باتفاقية حقوق الطفل               -
  ؛ )    ٢٠٠٤      سبتمرب  /   لول  أي

                                                                                           ممثلو اجملموعة الفرعية املعنية بعمل األطفال التابعة جملموعة املنظمات غري احلكومية املعنية باتفاقية     -
                                                                                  حقوق الطفل، ومنظمة العمل الدولية، ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، من أجل 

    ٢١ (                             حلد من الفقر وحقوق الطفل                                                                 مناقشـة إمكانية تنظيم اجتماع دويل بشأن استراتيجيات ا        
  ؛ )    ٢٠٠٤      سبتمرب  /     أيلول

                                                                                                املقـرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم، السيد فرينور مونيوث فيليالوبوس، ملناقشة مسألة تعزيز               -
  ؛ )    ٢٠٠٤      سبتمرب  /       أيلول  ٢٢ (        التعاون 

     طفال                                                                                            ممـثلون عـن منظمة العمل الدولية، ملناقشة القضايا والتطورات احلديثة املتصلة بعمل األ              -
  ؛ )    ٢٠٠٤      سبتمرب  /       أيلول  ٢٣ (                              واالستغالل االقتصادي حلقوق األطفال 

                                                                                                 ممـثل عـن التحالف الدويل إلنقاذ الطفولة، ملناقشة القضايا املتصلة بدراسة األمني العام بشأن                -
  ؛ )    ٢٠٠٤      سبتمرب  /       أيلول  ٢٧ (                العنف ضد األطفال 

                                 لدراسة بشأن العنف ضد األطفال                                              َّ                     السـيد باولو سريجيو بنهريو، اخلبري املستقل املكلَّف بإجراء ا          -
   ).    ٢٠٠٤      سبتمرب  /       أيلول  ٢٨ (

  أساليب العمل-     ً خامسا  

                              ، الطرائق املتصلة بالزيارات        ٢٠٠٤       سبتمرب   /        أيلول   ١٥               املعقودة يف       ٩٧٥                               ناقشـت اللجـنة، يف جلستها        -   ٥٢٨
                  عداد وثيقة أساسية                                                              املعقودة يف اليوم نفسه، ناقشت اللجنة مشروع املبادئ التوجيهية إل   ٩٧٦         ويف اجللسة   .        القطرية

ّ                                                                                                              موّسـعة وتقاريـر خمصصة ملعاهدة بعينها، واملبادئ التوجيهية املنسقة إلعداد التقارير مبوجب املعاهدات الدولية                  
  .                           ، وأحالت تعليقاهتا إىل األمانة(HRI/MC/2004/3)            حلقوق اإلنسان 

                        بشأن األطفال احملرومني                         ً    ، اعتمدت اللجنة مقرراً       ٢٠٠٤       سبتمرب   /        أيلول   ١٥               املعقودة يف       ٩٧٦           ويف اجللسة    -   ٥٢٩
   ).               انظر الفصل األول (                  من الرعاية األبوية 

                                                                                           ويف اجللسة نفسها، ناقشت اللجنة وأعادت تأكيد املقرر الذي اعتمدته خالل دورهتا الرابعة والثالثني بأن  -   ٥٣٠
     انظر  (      ولية                                                                                                           تطلـب إىل اجلمعـية العامـة أن توافق على أن تعمل اللجنة يف إطار فريقني متوازيني لفترة سنتني أ                   

CRC/C/133 .(                       ويـرد يف املـرفق الثالـث هبذا التقرير نص منقّح ملا يترتب على هذا املقرر من آثار يف امليزانية                                                                   ّ                                      
  .        الربناجمية
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  التعليقات العامة-     ً سادسا  

                               ، التقدم احملرز فيما يتصل مبشاريع     ٢٠٠٤      سبتمرب  /       أيلول  ٢٧            املعقودة يف    ٩٩٨                       ناقشت اللجنة، يف جلستها  -   ٥٣١
ـ                                                                              قضاء األحداث، واألطفال ملتمسو اللجوء واملنفصلون عن أهلهم، وحقوق أطفال           (                        يقات العامـة األربعة            التعل

   ).                                  السكان األصليني، وحقوق األطفال املعوقني

  يوم املناقشة العامة-     ً سابعا  

      ناقشة                                            ً      ً           من نظامها الداخلي، أن ختصص بصورة دورية يوماً واحداً إلجراء م  ٧٥                 ً         قررت اللجنة، وفقاً للمادة  -   ٥٣٢
                                                                                                   عامـة بشـأن مـادة حمددة من مواد االتفاقية أو بشأن موضوع من مواضيع حقوق الطفل من أجل حتسني فهم          

  .                      مضمون االتفاقية وآثارها

      ٢٠٠٤                                                                                                 وكانـت اللجنة، يف دورهتا الرابعة والثالثني، قد قررت أن ختصص يوم مناقشتها العامة يف عام                  -   ٥٣٣
                                            ً     ً         ويف الدورة اخلامسة والثالثني، اعتمدت اللجنة خمططاً عاماً           ".   ِّ   بكِّرة                                  إعمال حقوق الطفل يف الطفولة امل      "       ملوضوع  

   ).             ، املرفق الثاينCRC/C/137     انظر  (                 ليوم املناقشة هذا 

ِ                                                 وقد مت تقسيم املشاِركني يف يوم املناقشة إىل فريقني عاملني على النحو التايل -   ٥٣٤                 :  

  :                           ً  بدء املمارسات السليمة مبكراً-                   الفريق العامل األول 

                                                                                  ضمان حقوق صغار األطفال يف البقاء والنمو، مبا يف ذلك حقوقهم يف الصحة والتغذية والتعليم؛  ) أ ( 

  .                                                              ضمان احلق يف الراحة ووقت الفراغ ومزاولة األلعاب واألنشطة الترفيهية  ) ب ( 

             غاليا آل ثاين  :       الرئيسة 

   )) أ (              املوضوع الفرعي  (               نوربرتو ليفسكي   :    ِّ  امليسِّر 

   )) ب (       الفرعي        املوضوع  (             لوتار كرامبان   

             لوتار كرامبان  :     املقرر 

                                                    مشاركة صغار األطفال مشاركة كاملة يف حتقيق منوهم الذايت-                    الفريق العامل الثاين 

                                            املشاركة يف األسرة ويف البيئة املدرسية ويف اجملتمع؛  ) أ ( 

             سابق للمرحلة                                                                               دور الرعاية النهارية وبرامج الطفولة املبكرة والتعليم السابق لاللتحاق باملدرسة وال  ) ب ( 
  .                                                                    االبتدائية والسنوات األوىل من التعليم االبتدائي يف النهوض بالطفل كصاحب حق
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        يانغي يل  :      الرئيس

               سيسوري شوتيكول  :    ِّ  امليسِّر

              لوجيي تشيتاريال  :     املقرر

              ملخص املناقشات

                   الفريق العامل األول

   ّ                        وذكّر بأن من حق األطفال       .  ) أ (                                                                   قام السيد ليفسكي، عضو جلنة حقوق الطفل، بعرض املوضوع الفرعي            -   ٥٣٥
                    ِّ                                                                                    يف مرحلة الطفولة املبكِّرة احلصول على رعاية ومساعدة خاصتني وأن األسرة، بوصفها النواة الرئيسية لنمو ورفاه      
                                                                                                            مجيع أفرادها، وخباصة األطفال، ينبغي أن حتظى باملساعدة واحلماية الضروريتني حبيث ميكنها أن تضطلع على حنو                

ّ                                              ً     ً                   كما شّدد السيد ليفسكي على أن إعمال حقوق اإلنسان إعماالً تاماً يفترض              .     جملتمع                         كـامل مبسؤولياهتا ضمن ا          
     ً                                                                                                مسبقاً إجراء عملية مراجعة للممارسات االجتماعية والسياسية القائمة، وأشار إىل ثالثة أدوات رئيسية للسياسات 

ُ                                        العامـة الفعالة، وهي السياسات اليت تقوم على ُنُهج تستند إىل احلقوق، وتعزيز امل             َ                         واطَنة كتعبري عن تنظيم اجملتمع                                           ُ 
  .                                 املدين، وتطوير مفاهيم الصحة اجملتمعية

                                                                        ُ                                   وخـالل املناقشة اليت جرت يف هذا الشأن، مت االتفاق على أنه يف سياق سياسات الدول، ُيعترب األخذ بنهج                    -   ٥٣٦
                        اجلة املشاكل ويقوم على                                                                       َّ                      يستند إىل احلقوق ويراعي احلقوق املتأصلة لألطفال هو أنسب من األخذ بنهج موجَّه حنو مع              

ّ                                                       وشّدد خمتلف املتحدثني على أنه ينبغي للمسؤولني عن رسم           .                        أو احلاالت الطارئة فقط    /                          أساس التصدي لالحتياجات و      
   ومت   .                     ُ         ً                                                                    ِّ                     السياسـات العامة أن ُيبدوا قدراً أكرب من االهتمام عندما يتعلق األمر بتطوير السياسات اخلاصة بالطفولة املبكِّرة                

                                                                                           نبغي إيالء األولوية لتعزيز األسرة ومتكني الوالدين يف ما يتصل بإعمال حقوق الطفل؛ ويف هذا                                    االتفـاق عـلى أنـه ي      
َ                                       ً                         الصدد، أشَري إىل أنه ينبغي للدول األطراف أن تويل قدراً أكرب من االهتمام للمادة    .             من االتفاقية ٥         

ّ                                                                         وشّدد املشاركون على أن هناك انتهاكات متس حقوق صغار األطفال، وخباصة أ            -   ٥٣٧                         ولئك الذين ينتمون إىل      
                                                                                                          اجملموعـات األضـعف مثل األطفال املعوقني والفتيات واألطفال الذين ينتمون إىل أقليات أو إىل جمموعات من                 
                                                                                               السكان األصليني، وأطفال العمال املهاجرين، واألطفال الذين يودعون يف مؤسسات، واألطفال الذين يعيشون يف   

                              ومت التشديد على أمهية األخذ بنهج   .                               الرعاية يف إطار احلضانة والكفالة                                      حالـة فقر، واألطفال الذين حيصلون على    
  .                                                                                       شامل ومتكامل على صعيد السياسات العامة يأخذ يف االعتبار االنتهاكات املتعددة األوجه حلقوق الطفل

            بيانات عن                                                                               ومن القضايا األخرى اليت أثارها خمتلف املتحدثني خالل املناقشة ما يتمثل يف احلاجة إىل توفري -   ٥٣٨
                   ّ                                                                                         صـغار األطفال تكون مصّنفة حبسب نوع اجلنس، وأمهية الرعاية السابقة للوالدة، والسياسات املتعلقة بتشجيع               
                                                                                                                   الرضـاعة الطبيعـية، وختصيص املوارد للتعليم ما قبل املدرسي، واحلاجة إىل اختاذ تدابري وقائية يف جمال الرعاية                  

  .                                  الصحية، وحقوق أطفال األمهات احملتجزات
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             والحظ أنه يف      ).  ب (                                                                                ويف جلسة بعد الظهر، قام السيد كرامبان، عضو اللجنة، بعرض املوضوع الفرعي              - ٩  ٥٣
                                                                                               سياق احلوار مع الدول األطراف، جيري التشديد عادة على قضايا بقاء األطفال وصحتهم وتعليمهم، وأنه ال جيري 

ّ        وشّدد على   .                                هم وأنشطتهم الترفيهية والثقافية                    ً                                                عادة التطرق إال سريعاً للقضايا املتصلة بلعب األطفال وأوقات فراغ            
                                                                                                                  أن احلقوق يف اللعب والتمتع بأوقات الفراغ واألنشطة الترفيهية والثقافية هي حقوق أساسية ال غىن عنها لصغار                 

ّ                                                                                                 ويف اخلتام، شّدد على ما يتسم به قيام األطفال باختيار ألعاهبم بأنفسهم وحتديد أهدافهم وتقييم أدائهم                  .       األطفال            
  .   ً      ً                     يماً ذاتياً من قيمة بالنسبة هلم   تقي

                 ومت التشديد على     .       ّ                ً                                                           وقـد ركّزت املناقشة أساساً على موضوع اللعب مبختلف أشكاله وتفاصيله الدقيقة            -   ٥٤٠
                                     ُّ                                                                              تعاريف اللعب، والعالقة بني اللعب والتعلُّم والنمو؛ واملفاهيم املختلفة للعب السائدة يف أماكن خمتلفة ويف سياق                

                                                                                   كما مت التشديد على أمهية اختيار األطفال أللعاهبم بأنفسهم وممارستها دون إشراف،              .   فة                     ثقافات ومعتقدات خمتل  
                                          وأوصى العديد من املتحدثني بصياغة تعليق عام    .                                                                مع مراعاة ما ينطوي عليه غياب هذا اإلشراف من خماطر حمتملة          

  .                                                    بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة

   اين                 الفريق العامل الث

  .                                          ً                 جرت املناقشات يف إطار هذا الفريق العامل وفقاً ملوضوعيه الفرعيني -   ٥٤١

ِ                                            وقـد تركّـز قدر كبري من املناقشة على التحديات اليت تواِجه النمو الصحي لصغار األطفال                -   ٥٤٢                وهذه التحديات    .        ّ                                         
                       يد املختلفة، باإلضافة إىل                                                                                               تشـمل الصـعوبات املتمـثلة يف توعـية وتدريب الوالدين، وخباصة يف سياق الثقافات والتقال              

        كما أثري   .                                                                        ويف هذا الصدد، أثري موضوع العقوبة البدنية ومتت مناقشته مناقشة مستفيضة       .                              التصـورات املخـتلفة لألطفال    
  .                                                                                                 ً                  موضـوع تسجيل املواليد، وهو موضوع يتسم بأمهية حامسة بالنسبة لتمتع الطفل حبقوقه وممارسته هلذه احلقوق عموماً                

            اإليدز الذي   /                                                                                    مة األخرى اليت تواجه النمو الصحي لألطفال ما يتمثل يف فريوس نقص املناعة البشري                                 ومـن التحديات اهلا   
  .                                                                              يهدد حق صغار األطفال يف البقاء، كما حيرم الطفل من حقه يف العيش يف بيئة مستقرة وآمنة

ِ           ً                     وأبدى العديد من املشاِركني اهتماماً مبوضوع رعاية األطفال -   ٥٤٣                      األخذ بنهج شامل على    َّ              وشدَّدوا على ضرورة  .                     
ّ                                     صعيد السياسات العامة حبيث ميكن لإلدارات احلكومية أن تعمل معاً، كما شّددوا على أمهية أن حتظى برامج الرعاية         ً                                                        

               ً                                                                            ومت التشديد أيضاً على أمهية أن تكون هناك مبادئ توجيهية أو قوانني واضحة فيما يتصل                 .                         هذه مبا يكفي من الدعم    
              وأشري إىل أنه     .               ً                                                       ية الوصول، فضالً عن توفر بيانات دقيقة ومفصلة بشأن صغار األطفال                                     بضمان اجلودة وإتاحة إمكان   

  .                                                                                      جيري العمل على وضع إطار دويل ألدوات املناهج الدراسية األساسية جلميع املهنيني العاملني مع األطفال

                         املمارسة العملية وكيفية                                                                 ومت ختصيص جزء كبري من املناقشة ملسألة املشاركة، مبا يف ذلك معىن املشاركة يف -   ٥٤٤
                                                                            ومت تقاسم اخلربات فيما يتصل بسبل االستماع إىل آراء األطفال، واإلصغاء إىل              .                              إعماهلا يف حالة صغار األطفال    

                       ، وسبل متكني الوالدين     )              ً          ُ  ُ                                              مع التطرق أيضاً إىل موضوع ُنظُم تقدمي الشكاوى يف حالة صغار األطفال            (           شـكاواهم   
  .                                                          التحدث إىل األطفال، مبا يف ذلك حول مواضيع مثل اإلساءات اجلنسية                          وغريمها من األشخاص البالغني من
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                                                    ِّ                 ُّ                                   واتفـق املشـاركون عـلى أمهية احلق يف اللعب كطريقة طبيعية متكِّن األطفال من التعلُّم وفهم العامل                   -   ٥٤٥
            ذين يتفهمون                                        ِ َ              وأشري إىل أن من األمهية مبكان دعم األطفال من ِقَبل الكبار ال  .                                 واملشـاركة يف اجملتمع كقوى فاعلة    

  .               حاجتهم إىل اللعب

         التوصيات

      مقدمة

                                            ً     ً                                   ِّ                    تؤكد جلنة حقوق الطفل من جديد أهنا تعتمد منظوراً شامالً بشأن منو الطفل يف مرحلة الطفولة املبكِّرة                  -   ٥٤٦
                         وبالتايل فإن مجيع احلقوق      .                                                                                      يسـتند إىل املـبدأين املتمثلني يف ترابط مجيع حقوق اإلنسان وعدم قابليتها للتجزئة             

                                سنة، مبن فيهم صغار األطفال        ١٨                                                                       رف هبا يف االتفاقية تنطبق على مجيع األشخاص الذين تقل أعمارهم عن                   املعـت 
                        ِّ                                                           ً               وتشمل مرحلة الطفولة املبكِّرة فئات عمرية خمتلفة يف خمتلف البلدان واملناطق؛ وهي تتألف عموماً من             ).  ١       املادة   (

                         وليس لدى اللجنة تفضيل ألي   .        سنوات ٨       يقل عن             سنوات وما  ٤                                         األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني ما يقل عن 
                   ِّ                            ِّ                                                     وتود اللجنة، إذ تنظِّم يوم املناقشة العامة، أن تشدِّد على أمهية منو الطفل يف مرحلة الطفولة                  .                  تعـريف على آخر   

    صية     ِّ                             ِّ   ُ                                                                       املبكِّرة، ذلك ألن سنوات الطفولة املبكِّرة ُتعترب بالغة األمهية بالنسبة إلرساء أساس متني للتنمية السليمة لشخ         
  .                                      الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية

              تسجيل املواليد

                                                                                         توصي اللجنة الدول األطراف بأن تتخذ مجيع التدابري الضرورية لضمان تسجيل مجيع املواليد عند والدهتم  -   ٥٤٧
      الدول        ِّ             كما تذكِّر اللجنة      .                                                                         ً             وذلـك بوسائل منها استخدام وحدات التسجيل املتنقلة، وجعل تسجيل املواليد جمانياً           

                                                                                                       األطـراف بأمهية تيسري تسجيل املواليد، وبضمان إمكانية حصول األطفال، وخباصة أولئك غري املسجلني، على               
  .                                                                          خدمات الرعاية الصحية والتعليمية وغريها من اخلدمات االجتماعية، على قدم املساواة

                                        الربنامج الشامل، مبا يف ذلك األطفال الضعفاء

                                                                        ياق ضمان حقوق صغار األطفال، على تطوير استراتيجيات متعددة األبعاد          ُ                             ُتحـث الـدول األطراف، يف س       -   ٥٤٨
                                   ِّ                                     ً                                          والقطاعـات تقـوم على أساس احلقوق، وتشجِّع مقاربة وضع القوانني والسياسات مقاربةً منهجية ومتكاملة، وتوفر                

     من  ٥         وء املادة                                                    ِّ                                                بـرامج شـاملة ومستمرة لنمو الطفل يف مرحلة الطفولة املبكِّرة، مع مراعاة تطور قدرات الطفل يف ض           
                                         ِّ                                                          وبالنظر إىل األمهية احلامسة لربامج الطفولة املبكِّرة بالنسبة للنمو السليم لألطفال، تدعو اللجنة الدول األطراف   .         االتفاقية

                                   وهذه اجملموعات تشمل الفتيات، واألطفال   .                                             ً                       إىل ضمان استفادة مجيع األطفال، وخباصة أشدهم ضعفاً، من هذه الربامج       
                                                                                                حالة فقر، واألطفال املعوقني، وأطفال السكان األصليني أو األطفال الذين ينتمون إىل جمموعات من                                الذين يعيشون يف    

                                                                                                              األقليات، وأطفال األسر املهاجرة، واألطفال احملرومني من الرعاية األبوية، واألطفال املودعني يف مؤسسات، واألطفال              
                                                   لتمسي اللجوء، واألطفال املصابني أو املتأثرين بفريوس                                                                 الذيـن يعيشون مع أمهاهتم يف السجون، واألطفال الالجئني وم         

                                                 ، وأطفال الوالدين املدمنني على تعاطي الكحول أو      )     اإليدز (                             متالزمة نقص املناعة املكتسب      /                         نقـص املـناعة البشـري     
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 ُ                                                                                                وُتحـث الدول األطراف كذلك على تعزيز وإقرار مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو األوصياء                .          املخـدرات 
                                                                                 ً                               نيني فيما يتعلق بتوفري التوجيه واإلرشاد املالئمني لصغار األطفال يف سياق ممارسة حقوقهم، فضالً عن هتيئة بيئة                       القانو

                    تنمية شخصية الطفل    "                                                                                                  من عالقات الثقة واحلنان تقوم على أساس االحترام والتفاهم، وذلك بالنظر إىل أمهيتها بالنسبة               
    )). أ ( ١-  ٢٩      املادة  (            ى إمكانياهتا       إىل أقص  "                                 ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية

  ) ٤      املادة  (                        ِّ    ختصيص املوارد للطفولة املبكِّرة 

                                                                                                          يف ضـوء ما تتسم به خدمات وبرامج الطفولة املبكرة من أمهية بالنسبة للتنمية االجتماعية للطفل على                  -   ٥٤٩
                الطفل يف مرحلة                        ُ                                                                        املديـني القصري واملتوسط، ُتحث الدول األطراف على اعتماد خطط شاملة واستراتيجية لرعاية              

            ِّ                                                                                       الطفولة املبكِّرة ضمن اإلطار القائم على أساس احلقوق، وبالتايل زيادة ما ختصصه من موارد بشرية ومالية خلدمات 
                               ً      ُ                                                   وبالنظر إىل أن الدول األطراف كثرياً ما ال ُتخصص ما يكفي من املوارد املالية وغريها                 .                    ِّ     وبرامج الطفولة املبكِّرة  

                                  ِّ                                    ت والربامج اخلاصة مبرحلة الطفولة املبكِّرة، فإن من املهم أن تكون هناك خمصصات                          من املوارد للسياسات واخلدما
                                                                                                             كافـية مـن االستثمارات العامة يف اخلدمات والبىن التحتية وجممل املوارد املخصصة لرعاية األطفال يف مرحلة                 

                  نصفة بني احلكومات                    َّ                                                  ويف هذا الصدد، تشجَّع الدول األطراف على إقامة شراكات قوية وم            .             ِّ        الطفولـة املـبكِّرة   
  .                                                                                   ِّ   واخلدمات العامة واألسر والقطاع اخلاص من أجل متويل الرعاية والتعليم يف مرحلة الطفولة املبكِّرة

                                                                                                 ويف سـياق اختاذ هذه اإلجراءات، من الضروري أن تلتزم الدول األطراف وغريها من اجلهات صاحبة                 -   ٥٥٠
                                                         بادئها العامة األربعة، أي مبادئ عدم التمييز، ومصاحل                                                                 الشـأن باحترام مجيع أحكام ومبادئ االتفاقية، وخباصة م        

   ).  ١٢   و ٦   و ٣   و ٢      املواد  (                                                              الطفل الفضلى، واحلق يف احلياة والبقاء والنمو، واحترام آراء الطفل 

            مجع البيانات

    ولة                                                                                                                    تعـيد اللجـنة تأكيد ما يتسم به توفري البيانات الكمية والنوعية الشاملة واملستوفاة بشأن مجيع جوانب الطف                  -   ٥٥١
                     وبالنظر إىل أن العديد   .                                                                                                      املبكرة من أمهية بالنسبة لصياغة السياسات ورصدها وتقييم التقدم احملرز يف تنفيذها وتقدير تأثريها             

                                                                                                                           مـن الدول األطراف تفتقر إىل النظم الوطنية املالئمة جلمع البيانات بشأن الطفولة املبكرة فيما يتصل جبميع اجملاالت اليت                   
                          َّ                                                                       إىل أن املعلومات احملددة واملفصَّلة بشأن األطفال يف سنوات الطفولة املبكرة ال تتوفر بسرعة، فإن                                       تشـملها االتفاقـية، و    

                                                                                                                        اللجـنة حتث مجيع الدول األطراف على تطوير نظام جلمع البيانات ووضع املؤشرات مبا يتوافق مع أحكام االتفاقية، على                   
                                                           األسرة واإلقامة يف املناطق احلضرية أو الريفية وغري ذلك                                 َّ                                   أن تكون هذه البيانات مفصَّلة حبسب نوع جلنس والسن وهيكل         

                                                                         ً                   وينبغي هلذا النظام أن يشمل مجيع األطفال حىت سن الثامنة عشرة، مع التشديد حتديداً على                 .                           مـن الفـئات ذات الصلة     
  .                                                                      األطفال يف مرحلة الطفولة املبكرة، وخباصة األطفال الذين ينتمون إىل فئات ضعيفة

  ) ٣      املادة  (  ى                 مصاحل الطفل الفضل

                                                                           من االتفاقية، جيب على الدول األطراف أن تكفل، يف مجيع األنشطة والربامج اليت تتعلق  ٣            يف ضوء املادة  -   ٥٥٢
                                                                                                       باألطفـال، سـواء مت االضطالع هبا يف املؤسسات العامة أو اخلاصة لرعاية الطفولة املبكرة، إيالء االعتبار األول         
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                  ُّ                                               األطراف أن تكفل تقيُّد املؤسسات واإلدارات واملرافق املسؤولة عن                          وجيب على الدول      .                      ملصـاحل الطفل الفضلى   
                                                                                                 رعاية الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة مبعايري اجلودة احملددة من قبل السلطات املختصة، وال سيما يف جمايل السالمة 

  .                                                                والصحة، ويف عدد موظفيها وصالحيتهم للعمل، وكذلك من حيث كفاءة اإلشراف

  )  ٢٩   و  ٢٨   و  ٢٤   و ٦      املواد  (        التعليم  /     الصحة /        والنمو            احلق يف البقاء

    ِّ                  وتذكِّر اللجنة الدول     .                                                    من االتفاقية حق مجيع األطفال يف البقاء والنمو         ٦              من املادة     ٢                  تكفـل الفقـرة      -   ٥٥٣
                                                   ُ                                                  األطـراف وغريهـا من اجلهات املعنية بأن هذا احلكم ال ميكن أن ُينفذ إال بطريقة شاملة من خالل إعمال مجيع          

    ٢٨   و  ٢٤      املواد  (                                                                         ى املعترف هبا يف االتفاقية، مبا يف ذلك احلقوق يف الصحة والتغذية الكافية والتعليم           احلقوق األخر
                                          ُ                                               وينبغي للدول األطراف يف االتفاقية أن تكفل أن ُتتاح جلميع األطفال، يف سنوات عمرهم األوىل، إمكانية    ).   ٢٩ و

                              ، لتمكينهم من بدء حياهتم بداية   ٢٤           عليه املادة                                                         احلصول على ما يكفي من الرعاية الصحية والتغذية، حسبما تنص 
               ُ                                                                                    ويف هذا السياق، ُتعترب الرضاعة الطبيعية، والوصول إىل مياه الشرب النقية، والتغذية الكافية، من العناصر    .     صحية

                                                                                                   وينـبغي إيالء االهتمام الواجب ألمهية توفري الرعاية الصحية لألمهات قبل الوالدة وبعدها من أجل                 .          األساسـية 
        ولتأكيد   .                                                                                              ن النمو الصحي لألطفال يف سنوات الطفولة املبكرة وضمان نشوء عالقة صحية بني األم والطفل                  ضما

                                                                                                                 أمهـية التعليم كجزء من منو الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة، توصي اللجنة الدول األطراف بأن تنظر يف جعل                   
                                        األويل كأداة لتنمية قدرات الطفل املتطورة يف  /    ساسي                                   ً                       التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة جزءاً ال يتجزأ من التعليم األ

  .                       ظل بيئة خالية من اإلجهاد

  )  ٣١      املادة  (                                          احلق يف الراحة والتمتع بأوقات الفراغ واللعب 

                                                                                               بالنظر إىل عدم كفاية االهتمام الذي توليه الدول األطراف وغريها من اجلهات املعنية لتنفيذ أحكام املادة    -   ٥٥٤
                                                                                    حق الطفل يف الراحة ووقت الفراغ ومزاولة األلعاب وأنشطة الترفيه املناسبة لسنه             "         تكفل                         مـن االتفاقية اليت      ٣١

                                                     ِّ   ، تؤكد اللجنة مرة أخرى أن هذه احلقوق هي حقوق أساسية متكِّن  "                                            واملشاركة حبرية يف احلياة الثقافية ويف الفنون    
        ً      واعترافاً بأن   .                      إىل أقصى حدود إمكاناته                                                                    كل طفل من تنمية شخصيته ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية تنمية كاملة 

              ً                                                                                             هـذه احلقوق كثرياً ما تتعرض للخطر نتيجة جلميع القيود اخلارجية اليت تعيق ممارسة األطفال لأللعاب واألنشطة              
ُ   ّ                                                                            الترفيهية اجلماعية يف بيئة ُمحفّزة وآمنة ومالئمة لألطفال، فإن اللجنة تناشد مجيع الدول األطراف واملنظمات غري                               

                                                                                                             ة والفعاليات اخلاصة القيام بتحديد وإزالة العقبات احملتملة اليت تعترض سبيل التمتع هبذه احلقوق من قبل                      احلكومي
              ُ   َّ                        ويف هذا الصدد، ُتشجَّع الدول األطراف على      .                                                                صغار األطفال، مبا يف ذلك من خالل استراتيجيات احلد من الفقر          

                                إلعمال حق الطفل يف الراحة والتمتع   )               لبشرية واملالية ا (                                                إيالء قدر أكرب من االهتمام وختصيص ما يكفي من املوارد 
  .                    بأوقات الفراغ واللعب

  )  ١٢      املادة  (             مشاركة الطفل 

          ولذلك جيب    .                                ً                                                        إن اتفاقـية حقوق الطفل جتسد أساساً حق الطفل يف املشاركة يف مجيع املسائل اليت متسه                -   ٥٥٥
                                        لتعبري عن مفهوم مشاركة الطفل، كصاحب                                                                          عـلى مجيع الدول األطراف أن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لضمان ا           
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                                         ويف إطار األسرة املمتدة حيثما كان ذلك        (                               ً                                         حـق، يف احلـياة اليومية للطفل ابتداًء بأوىل مراحل عمره، يف املرتل              
                                        وينبغي للدول األطراف أن تتخذ مجيع التدابري   .                                                  ؛ ويف املدرسة؛ ويف مؤسسات الرعاية النهارية؛ ويف جمتمعه )      ً منطبقاً

                      ً                          واملدارس واجملتمعات عموماً يف تشجيع ممارسة صغار         )               ولألسرة املمتدة  (                                   تعزيز املشاركة الفعالة للوالدين               املناسبة ل 
       ويف هذا   .                    ً                                                          ّ                 األطفال حلقوقهم ممارسةً فعالة وتدرجيية يف إطار أنشطتهم اليومية، وإتاحة الفرص اليت متكّنهم من ذلك      

                                                 والتفكري والوجدان والدين، وحق صغار األطفال يف                                                                 الصـدد، جيب إيالء اهتمام خاص حلريات الطفل يف التعبري           
  .                                   اخلصوصية مبا يتوافق مع قدراهتم املتطورة

             النهج اجملتمعي

                                                                                                           توصي اللجنة الدول األطراف بدعم برامج تنمية الطفولة املبكرة، مبا فيها برامج التعليم املرتيل واجملتمعي                -   ٥٥٦
 ُ                      وُتحث الدول األطراف على   .                         مستني من السمات الرئيسية                                             ما قبل املدرسي، حيث يشكل متكني الوالدين وتوعيتهم

                                        ً        ً                                        ً                          وضع برامج ذات نوعية عالية ومناسبة إمنائياً وثقافياً، وذلك من خالل العمل مع اجملتمعات احمللية بدالً من فرض                  
    تويل                                  كما توصي اللجنة الدول األطراف بأن   .                                   إزاء ممارسات النهوض بالطفولة املبكرة  "                    من القمة إىل القاعدة "   هنج 

    ً                                                                                                              قـدراً أكرب من االهتمام لنهج النهوض بالطفولة املبكرة القائم على احلقوق، وأن تدعم بصورة فعالة األخذ هبذا                  
                                                                                                                   الـنهج، مبـا يف ذلك التحول حنو مبادرات املدارس االبتدائية اليت تعزز ثقة الطفل بنفسه وقدرته على التواصل                   

  .                     ومهاراته وحتمسه للتعلم

               التدريب والبحث

                                                                                               ع اللجنة الدول األطراف على االستثمار يف التدريب والبحث املنهجيني يف جمال النهوض بالطفولة                 تشج -   ٥٥٧
 ُ   َّ                                                       وُتشجَّع الدول األطراف على االضطالع بأنشطة تعليم وتدريب          .                                            املـبكرة من منظور يقوم على أساس احلقوق       

                               أجلهم، وخباصة الربملانيون والقضاة                           ً                                         منهجيني لألطفال ووالديهم فضالً عن مجيع املهنيني العاملني مع األطفال ومن     
                                                                                                            واحملـامون واملوظفـون املكلفون بإنفاذ القوانني وموظفو اخلدمة املدنية العاملون يف مؤسسات وأماكن احتجاز               

               وعالوة على ذلك،   .                                                                              األطفال، واملدرسون، والعاملون يف اجملال الصحي، واملرشدون االجتماعيون، والقادة احملليون
   .                                              ً ألطراف على االضطالع حبمالت لزيادة وعي اجلمهور عموماً                 حتث اللجنة الدول ا

  )  ١٨      املادة  (                                                 تقدمي املساعدة للوالدين واألسر ومؤسسات رعاية األطفال 

                                                                                                                   تقتضي االتفاقية قيام الدول األطراف بتقدمي املساعدة املناسبة للوالدين واألوصياء القانونيني وأفراد األسر املمتدة               -   ٥٥٨
    كما   .                                                                                   ن تربية األطفال، وذلك بوسائل منها توفري خدمات التوعية يف جمال تربية األطفال وتنشئتهم                          يف أداء مسـؤولياهتم ع    

                                                                                                                      ينبغي للدول األطراف أن تكفل تطوير املؤسسات واملرافق وإدارات اخلدمات اليت توفر الرعاية لألطفال، وأن تتخذ مجيع                 
                                                         ستفادة من خدمات رعاية األطفال ومحاية األمهات واملرافق اليت                                                               التدابري املالئمة لضمان حق أطفال الوالدين العاملني يف اال        

                                                                                            ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدول األطراف بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية               .                           هم مؤهلون لالستفادة منها   
                دين على الدعم        ً                                                وأخرياً، جيب على الدول األطراف أن تكفل حصول الوال           ).    ١٨٣               االتفاقية رقم    (                        بشـأن محايـة األمومة      

  .                                      ً     ً                                                             املناسب لتمكينهم من إشراك أطفاهلم إشراكاً كامالً يف برامج الطفولة املبكرة، مبا يف ذلك برامج التعليم ما قبل املدرسي
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  )  ٢٩      املادة  (                          التعليم يف جمال حقوق اإلنسان 

                 اللجنة الدول                                 بشأن أهداف التعليم، توصي     ١                                             من االتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم          ٢٩                 يف ضـوء املادة      -   ٥٥٩
          وينبغي أن   .                                                                                         األطراف بأن تدرج تعليم حقوق اإلنسان يف برامج التعليم ما قبل املدرسي والتعليم املدرسي االبتدائي

  .                      ً                                                                           يكون هذا التعليم قائماً على املشاركة، كما ينبغي تكييفه حبيث يراعي أعمار صغار األطفال وقدراهتم املتطورة

    اصة                            دور اجملتمع املدين والفعاليات اخل

       حول      ٢٠٠٢                          ُ                                                                   باإلشارة إىل التوصيات اليت اعُتمدت خالل يوم املناقشة العامة الذي نظمته اللجنة يف عام                -   ٥٦٠
            ، الفقرات  CRC/C/121      انظر     " (                ِّ                                             القطـاع اخلاص كمورِّد للخدمات ودوره يف إعمال حقوق الطفل          "         موضـوع   

  .                                   حلكومي بوصفه قناة لتنفيذ الربامج                                                                   ، توصي اللجنة الدول األطراف بأن تدعم أنشطة القطاع غري ا           )   ٦٥٣-   ٦٣٠
                                                                                             ِّ                 وتدعو اللجنة كذلك مجيع اهليئات غري احلكومية املقدمة للخدمات إىل احترام مبادئ االتفاقية وأحكامها وتذكِّر               

                           وينبغي تزويد املهنيني املعنيني   .                                                                         الدول األطراف، يف هذا الصدد، بالتزامها األساسي املتمثل يف ضمان تنفيذ االتفاقية
                           مبتطلبات اإلعداد الكامل    -                                       يف القطاعات احلكومية وغري احلكومية       -                                  ل يف مـرحلة الطفولـة املبكرة                باألطفـا 

               ُ   َّ                                                  ويف هذا السياق، ُتذكَّر الدول األطراف بالتزامها املتمثل يف توفري            .                                            والتدريـب املسـتمر والتعويضـات الكافية      
   .                 ِّ ً       ً               نبغي أن يكون مكمِّالً ال بديالً لدور الدولة                                                         اخلدمات ألغراض النهوض بالطفولة املبكرة وبأن دور اجملتمع املدين ي

                املساعدة الدولية

                                                                                                       توصي اللجنة املؤسسات املاحنة، مبا فيها البنك الدويل، وسائر املؤسسات التابعة لألمم املتحدة، واملاحنني               -   ٥٦١
                       هدافهم الرئيسية يف إطار                                                 ً      ً       ً               ً                    الثنائـيني، بدعم برامج النهوض بالطفولة املبكرة دعماً مالياً وتقنياً، باعتباره هدفاً من أ             

  .                                                                       املساعدة يف حتقيق التنمية املستدامة يف البلدان اليت تستفيد من املساعدة الدولية

                التطلع إىل األمام

                                                                                                       حتـث اللجنة مجيع الدول األطراف واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية واألوساط األكادميية               -   ٥٦٢
                                                                                         الشعبية على تعزيز احلوارات املستمرة الرفيعة املستوى يف جمال السياسة العامة والبحوث                                          واجملموعـات املهنية واملنظمات     

  .                                                                                             بشأن األمهية احلامسة اليت تتسم هبا اجلودة يف برامج الطفولة املبكرة، مبا يف ذلك على املستويني اإلقليمي واحمللي

         املشاركون

  :                             طراف واملنظمات واهليئات التالية                                           شارك يف يوم املناقشة العامة ممثلون عن الدول األ -   ٥٦٣

                             ممثلو الدول األطراف يف االتفاقية

                                                                                                      إسبانيا، أستراليا، أملانيا، آيرلندا، البحرين، بربادوس، بلجيكا، بليز، بوتسوانا، بولندا، تركيا، اجلمهورية 
   ا،                                                                                                 التشـيكية، اجلمهوريـة العربـية السـورية، جورجـيا، السويد، غانا، فنلندا، فيجي، كندا، ليتواني      

  .                         موريشيوش، موناكو، اليابان



CRC/C/143 
Page 123 

                                                         هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا واملنظمات احلكومية الدولية األخرى

                                                                                                        منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، وأمانة الكومنولث، وجملس أوروبا، ومنظمة األمم املتحدة             
  .                              للطفولة، وبرنامج األغذية العاملي

                  ذلك القطاع اخلاص                        املنظمات غري احلكومية، مبا يف 

Action Aid India, Aga Khan Foundation, Arigatou Foundation-Geneva, Asociacion trabao di 
Hubentud na Aruba, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Baby Milk Action, Baha’i 
International Community, Bernard van Leer Foundation, Bruxelles Accueil et Development pour 
la jeunesse et l’enfance (BADJE), Canadian Child Care Foundation, Canadian Coalition for the 
Rights of Children, CECODAP, Central Union for Child Welfare, Centre on Human Evolution 
Studies, CEU-IPV, Child and Youth Welfare Association-Germany, Children’s Rights Alliance 
for England, Coalition des ONG des Droits de l’Enfant, Comité contre l’esclavage moderne, 
Consultative Group on ECCD, Coordination des ONG pour les droits de l’enfant (CODE), 
Defence for Children International - and its national sections from Angola, Belgium, the 
Czech Republic, the Democratic Republic of the Congo, Japan, the former Yugoslav Republic 
of Macedonia and Switzerland, Deutsche Liga für das Kind (German League for the Child), 
ECPAT International, Eshet Children and Youth Unity Association-Ethiopia, European 
Association for Children in Hospital (EACH), the European Children’s Network (EURONET),  
Every Child, Federation for the Protection of Children’s Human Rights, Flemish Children’s 
Rights Coalition, Forum for Crèche and Childcare Services (FORCES), Ghana NGO Coalition on 
the Rights of the Child, Global Initiative to End all Corporal Punishment of Children, 
Global-Wfaucis, Gruppo di Lavoro per la CRC, Health Canada, Hopes and Homes for Children, 
ICCB/BICE, Committee for Legal Aid to Poor, India Alliance for Child Rights, International 
Alliance of Women, International Baby Food Action Network (IBFAN-GIFA), International 
Federation Terre des Hommes, International Foster Care Organisation, IPPA-the Early Childhood 
Organisation, Italian CRC working group - ArciRagazzi, Kind en Gezin, Mouvement International 
Aid, National Coalition for the implementation of the UN Convention on the Rights of the Child 
in Germany, International Catholic Child Bureau (ICCB), Netherlands Institute for Care and 
Welfare/International Centre, NGO Group for the CRC, Pakistan International Human Rights 
Organisation (PIHRO), Plan Finland, Pro Juventute, Reliasle Fubure Leubh, Rowen International, 
Save the Children - Sweden and United Kingdom, Society for the Protection of the Rights of the 
Child (SPARC), SOS Kinderdorf International, Specialist Children’s Services, SRG Welfare 
Society, University of the West Indies Caribbean Support Initiative, Training and Resources in 
Early Education (TREE), Women’s World Summit Foundation (WWSF), World Movement of 
Mothers. 

                   منظمات أخرى وأفراد

Ilaria Barachini, Italian National Childhood and Adolescence Documentation and Analysis 
Center; Kathien Beeckman, Das Bikash, Sector-6, India; Johanna Fleischhauer, University of 
Duisburg; Masaaki Fukud, Yamanashi-gakuin University, Law School, Japan; Délégation à 
la petite enfance, Ville de Genève; Ansah Samuel Guansa, University of Ghana; Karl Hanson, 
Institut universitaire Kurt Bösch, Sion, Switzerland; Waltrant Kerber-Ganse, Technical 
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University of Berlin; Service de la petite enfance, Commune de Meyrin, Switzerland; Eva Lloyd, 
Centre for Poverty and Social Justice, University of Bristol; Liga Ozolo, University of Oslo; 
Aisling Parkes, University College Cork, Ireland; Helen Penn, University of East London; 
Jerry Ross-Akuetteh, University of Ghana; K. Shanmugavolayurham, Convenor T.V. Forces, 
India; Iveta Strazdina, Riga Graduate School of Law; Jacques van der Gaag, University of 
Amsterdam; Teresa Walker, Ombudsman for Children’s Bureau, Poland. 

  يوم املناقشة العامة املقبل-     ً ثامنا  

                                 ، أن ختصص يوم املناقشة العامة          ٢٠٠٤       سبتمرب   /        أيلول   ٣٠               املعقودة يف       ٩٩٨                            قـررت اللجنة، يف جلستها       -   ٥٦٤
   ".                                األطفال احملرومون من الرعاية األبوية "               ملوضوع عنوانه     ٢٠٠٥      ُ            الذي سُينظم يف عام 

  مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة والثالثني-     ً تاسعا  

  :                                         األعمال املؤقت للدورة الثامنة والثالثني للجنة                        يرد فيما يلي مشروع جدول  -   ٥٦٥

  .                 إقرار جدول األعمال - ١ 

  .                املسائل التنظيمية - ٢ 

  .                        تقدمي تقارير الدول األطراف - ٣ 

  .                           النظر يف تقارير الدول األطراف - ٤ 

  .                                                                        التعاون مع سائر هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة وغريها من اهليئات املختصة - ٥ 

  .            ب عمل اللجنة     أسالي - ٦ 

  .                التعليقات العامة - ٧ 

  .                االجتماعات املقبلة - ٨ 

  .          مسائل أخرى - ٩ 

  اعتماد التقرير-     ً عاشرا  

                         ، يف مشروع التقرير عن         ٢٠٠٤        أكتوبر   /              تشرين األول   ١               املعقودة يف       ٩٩٩                            نظـرت اللجنة، يف جلستها       -   ٥٦٦
  .                             واعتمدت اللجنة التقرير باإلمجاع  .                      دورهتا السابعة والثالثني
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 ق األولاملرف

 أعضاء جلنة حقوق الطفل

          اسم العضو           بلد اجلنسية

  *       الشدي-                         السيد إبراهيم عبد العزيز                         اململكة العربية السعودية

  *     ثاين-                         السيد غالية حممد بن محد آل     قطر

  *                السيد جويس أليوش      كينيا

   **                     السيدة أليسون أندرسون        جامايكا
  *                     السيدة سيزوري شوتيكول       تايلند
  *             لوجيي تشيتاريال      السيد         إيطاليا
   **                     السيد جاكوب أغبريت دوك       هولندا
   **               السيد كامل فياليل       اجلزائر
   **                السيدة مشرية خطاب    مصر
   **               السيد حامت قطران     تونس
   **                           السيد لوتار فريديريش كرامبان       أملانيا

  *              السيدة يانغي يل             مجهورية كوريا
   **                    السيد نوربوتو ليفسكي        األرجنتني
   **              ا ماريا أورتيث          السيدة روز          باراغواي 

   **                       السيدة آوا ندي أودراوغو             بوركينا فاسو
  *                       السيدة ماريليا ساردينربغ        الربازيل
  *               السيدة لوسي مسيث        النرويج

  *          ساهوفيتش-                       السيدة نيفينا فوكوفيتش                   صربيا واجلبل األسود

______________               
  .    ٢٠٠٥      فرباير  /      شباط  ٢٨                    تنتهي مدة العضوية يف   * 
  .    ٢٠٠٧      فرباير  /      شباط  ٢٨     ية يف                تنتهي مدة العضو   ** 
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 املرفق الثاين

 ∗"إعمال حقوق الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة"يوم املناقشة العامة حول موضوع 
 ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١٧

 قائمة مستوفاة بالدراسات املقدمة
1. Bernard van Leer Foundation, Children are our future 

2. Bruce Abramson, The CRC Rights of Babies and Young Children:  Three Key Issues 

3. Canadian Child Care Federation, Keeping our Promises:  Right from the Start 

4. Centre for Human Evolution Studies (CEU) and Ius Primi Viri International Association  (IPV), 
The Rights of the Child 

5. Comunità Papa Giovanni XXIII Association, Starting Sound Practices Early 

6. End All Corporal Punishment of Children Global Initiative 

7. European Association for Children in Hospital (EACH), Steps for Implementing the Child’s Right 
to Health 

8. FORCES India - New Delhi, The Status of the Young Indian Child  

9. FORCES - Tamil Nadu, Right to Participation of Young Children in India 

10. German League for the Child 

11. Groupe Africain, Un acte qui contribue à la protection et à la promotion des droits 
 de l’enfant:  la reconnaissance légale 

12. Government of Venezuela, Early Childhood in the Venezuelan Education sector:  
 Implementing Child Rights 

13. Gustavo Masco - Buenos Aires Archidiocesan Delegate Child and Adolescence Area 

14. Human Rights Watch - Children’s rights division 

15. India Alliance for Child Rights (IACR), India’s Girl Child:  Early Childhood - or Early 
 Disposal? 

16. International Baby Food Action Network, Guaranteeing the rights to survival and 
 development of young children, including the rights to health, nutrition and education 

17. International Foster Care Organisation 

18. IPPA, the Early Childhood Organisation, Republic of Ireland, Implementing child rights  in early 
childhood 

19. NGO Coalition for the Implementation of the CRC - Germany 

                                                      

  .ُ                                  ُيعمم هذا املرفق باللغات األصلية فقط ∗ 
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20. NGO Coalition for the Implementation of the CRC - DRC 

21. Norberto Liwski, Realización de los derechos del niño en la primera infancia 

22. Norberto Liwski, Realization of Child Rights in Early Childhood 

23. Patronato Nacional de la Infancia de Costa Rica, Insumos de Costa Rica para los grupos  de 
trabajo 

24. Quaker United Nations Office, Children of Imprisoned Mothers 

25. RAPCAN, Realising the rights of the youngest child 

26. Ruben Efron - Universidad de Buenos Aires 

27. SOS Kinderhof International 

28. SRG Welfare Society Bangladesh, The Child of Bangladesh and Poor and destitute 
 children in Bangladesh 

29. Subsecretaría de Educación - Provincia de Buenos Aires, El derecho a la niñez 

30. UNICEF 

31. UNICEF New Zealand and Action for Children and Youth Aotearoa 

32. Vera Misurcova, Implementation of children’s traditional games in early childhood 

33. Victoria Martinez, La primera infancia desde una perspectiva de derechos humanos 

34. Ville de Genève - Délégation à la petite enfance, Petite enfance:  des droits pour ouvrir à 
 la citoyenneté? 

35. Women’s Coalition for Peace and Development and India Alliance for Child Rights,  
 What has changed for girls in India in the decade since Beijing and Cairo? 

 ورقات املعلومات األساسية

1. Caroline Arnold, Positioning ECCD in the 21st Century, Submission written for the Consultative 
Group for Early Childhood Care and Education, 2004 Coordinators� Notebook 

2. Defence for Children International, International Children’s Rights Monitor:  Are Youngest 
Children Being Sidelined in the Child Rights Movement?  (Hard copy only)  

3. Council of Europe, Children, participation, projects - how to make it work!  (Available in English 
and French) 

4. CLAP, Exploring Rights of the Child in Early Childhood:  a Report of Interface for Perspective 
Building on Legal Aspects of Early Childhood Care and Development 
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 املرفق الثالث

 ما يترتب على املقرر الذي اعتمدته جلنة حقوق الطفل بشأن
 أساليب عملها من آثار يف امليزانية الربناجمية

                                 ُ                                                              من النظام الداخلي املؤقت للجنة، أُعد البيان التايل ملا يترتب على تنفيذ املقرر الذي                 ٢٦    ً            وفقـاً للمادة     - ١
                                              من آثار يف امليزانية الربناجمية، وذلك كي         ) أ (                              فيما يتعلق بأساليب عملها                                               اعتمدته اللجنة يف دورهتا الرابعة والثالثني     
  .                                       تنظر فيه اللجنة يف دورهتا السابعة والثالثني

          كما جيتمع    .                            ً                ً                                             وتعقد جلنة حقوق اإلنسان حالياً ثالث دورات سنوياً يف جنيف مدة كل منها ثالثة أسابيع               - ٢
                                                       د قبل انعقاد كل دورة من دورات اللجنة مبدة شهرين أو ثالثة                                           فريق عامل سابق للدورة يف جنيف ملدة أسبوع واح

                                    االحتياجات للموارد املتصلة بعمل         ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤     ُ                                              وقد أُدرجت يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني          .            ً  أشهر تقريباً 
       دولة   ٢٧    رير                               دول أطراف، أي أهنا تنظر يف تقا ٩                  ً                                 وتنظر اللجنة حالياً، يف كل دورة من دوراهتا، يف تقارير   .       اللجنة

                                                                 دولة من الدول األطراف ومل يتم النظر فيها بعد، بينما مل              ٥٧                      وقد مت تقدمي تقارير       .                           من الدول األطراف كل سنة    
ّ        ً                                               ُتقّدم، وفقاً ملا تقتضيه االتفاقية، التقارير األولية من قبل                                                      دولة من الدول األطراف والتقارير الدورية الثانية من   ١٣ُ  

             ، بدأت الدول     ٢٠٠٤      يناير  /        ً                واعتباراً من كانون الثاين  .                           فات موعد تقدمي هذه التقارير                    دولة، وبالتايل فقد    ١٠٠    قبل 
  .                                                                         األطراف يف تقدمي التقارير املطلوبة مبوجب الربوتوكولني االختياريني امللحقني باالتفاقية

      أعربت          ، بعد أن     ٢٠٠٣       أكتوبر  /                                                                   وقـد قررت اللجنة يف دورهتا الرابعة والثالثني املعقودة يف تشرين األول       - ٣
                                                                                                             عـن قلقهـا لوجود عدد كبري من تقارير الدول األطراف اليت مل يتم النظر فيها وألن املعلومات الواردة يف تلك              
ّ                    ً                  التقارير ستصبح قدمية، وكتدبري لتشجيع الدول األطراف على تقدمي تقاريرها يف الوقت احملّدد، أن تنظر، اعتباراً                                                                                             

                                                      ، يف تقارير الدول األطراف يف إطار فريقني متوازيني،             ٢٠٠٥       يناير   /                                              مـن دورهتا الثامنة والثالثني يف كانون الثاين       
                                                               وقد مت على النحو الواجب إعداد بيان يتضمن ما يترتب على             .                                                    وطلبت إىل اجلمعية العامة املوافقة على هذا املقرر       

  . ) ب (                                                                          تنفيذ هذا املقرر من آثار يف امليزانية الربناجمية، ووجه نظر اللجنة إىل هذا البيان

                                                                                       ً              عـادت اللجـنة، يف دورهتا السابعة والثالثني، تأكيد مقررها هذا واتفقت على أنه ينبغي تنفيذه بدءاً             وأ - ٤
       أكتوبر  /            تشرين األول ٧     إىل  ٣                                                                                    باجـتماع الفـريق العامل للـدورة احلادية واألربعني املزمع عقدها يف الفترة من              

                            هتا ثالثة أسابيع يف إطار فريقني                                         ، ستجتمع اللجنة ملدة أسبوعني من كل دورة مد    ٢٠٠٦              وخـالل عـام      .     ٢٠٠٥
                                                   ً                                            عاملني متوازيني، كما ستجتمع يف إطار فريقني متوازيني أيضاً طوال مدة األسبوع املخصصة لكل فريق من األفرقة 

  .                      العاملة السابقة للدورة

      ف من                                     املساعدة العامة املؤقتة وتعيني موظ     (                                                             وتبلغ التكلفة اإلمجالية املقدرة لتغطية االحتياجات للموظفني         - ٥
  )                                        شهر عمل للمساعدة يف إجناز العمل املتراكم  ١٢                                     وموظف من فئة اخلدمات العامة ملدة         )  ٣- ف (                   الفـئة الفنـية     

   ٤     ١١٥     ٢٤٢    و     ٢٠٠٥                 دوالرات لعام       ٧٠٢     ٢٠٦                                                         واحتـياجات خدمة املؤمترات واحتياجات الدعم ما جمموعه         
  :                            وفيما يلي توزيع هلذه التكاليف  .     ٢٠٠٦     ً       دوالراً لعام 
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٢٠٠٥     

         دوالرات   ٤٨٤     ٩٠٦                                ون اجلمعية العامة وخدمات املؤمترات    شؤ- ٢      الباب 

       دوالر   ٢١٤     ٩٠٠  )                     املساعدة العامة املؤقتة (              حقوق اإلنسان -  ٢٤      الباب 

       دوالر ٢     ٤٠٠                اإلدارة يف جنيف-      هاء   ٢٩      الباب 

         دوالرات   ٧٠٢     ٢٠٦     ٢٠٠٥                          جمموع التكاليف املقدرة لعام 

٢٠٠٦     

       ً  دوالراً ٣     ٨٧٨     ٧٤٢                                    شؤون اجلمعية العامة وخدمات املؤمترات- ٢      الباب 

       دوالر   ٢١٤     ٩٠٠  )                     املساعدة العامة املؤقتة (              حقوق اإلنسان -  ٢٤      الباب 

       دوالر  ٢١     ٦٠٠                اإلدارة يف جنيف-      هاء   ٢٩      الباب 

       ً  دوالراً ٤     ١١٥     ٢٤٢     ٢٠٠٦                          جمموع التكاليف املقدرة لعام 

                  ية لفترة السنتني                          من امليزانية الربناجم   -                 حقوق اإلنسان    -  ٢٤                                           ومل يـتم إدراج أي خمصص يف إطار الباب           - ٦
        وبالتايل   .                                                                                           لتغطية تكاليف هذه األنشطة، وليس من املتوقع أن يتم استيعاهبا ضمن املوارد القائمة                 ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤

              ُ               ومن املتوقع أن ُتدرج احتياجات   .                                                                         سـيلزم رصد اعتمادات إضافية إذا ما وافقت اجلمعية العامة على مقرر اللجنة   
  .    ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                 رحة لفترة السنتني                           يف امليزانية الربناجمية املقت    ٢٠٠٦    عام 

 احلواشي

        ، الفصل (A/59/41)    ٤١                                                                 الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة واخلمسون، امللحق رقم   ) أ ( 
  .               األول، الفرع جيم

  .(A/59/41/Add.1)                  املرجع نفسه، إضافة   ) ب ( 
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