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  جلنة حقوق الطفل
   واخلمسونالسادسةالدورة 

  ٢٠١١ فرباير/شباط ٤ - يناير/كانون الثاين ١٧

 ٤٤ن الدول األطراف مبوجب املـادة       ـة م ـالنظر يف التقارير املقدم       
  االتفاقيةمن 

  فغانستانأ: املالحظات اخلتامية    
 ١٥٨٦يف جلـستيها    ) CRC/C/AFG/1 (األويل فغانـستان نظرت اللجنة يف تقرير أ      -١
، ٢٠١١ يناير/كانون الثاين  ١٨، املعقودتني يف    )SR.1587 و CRC/C/SR.1586انظر   (١٥٨٧و

  .ت اخلتامية التالية، املالحظا٢٠١١ فرباير/شباط ٤، املعقودة يف ١٦١٢واعتمدت يف جلستها 

  مقدمة  - والًأ  
على  اخلطية كما ترحب بالردود ،الدولة الطرف تقريرها األويلترحب اللجنة بتقدمي    -٢

الذي طابع التقرير    وتثين على    ،)CRC/C/AFG/Q/1/Add.1 (قائمة املسائل اليت طرحتها اللجنة    
بّناء الذي دار مع الوفـد الرفيـع        وترحب اللجنة أيضاً باحلوار ال    . يتسم بالصراحة والنقد الذايت   

  .املستوى املمثِّل لعدة قطاعات والذي أتاح فهم حالة األطفال يف الدولة الطرف فهماً أفضل

  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف وما أحرزته من تقدم   - ثانياً  
  :ما يلياعتماد  بتقديرتالحظ اللجنة   -٣

خاص ذوي اإلعاقـة وأسـر الـشهداء يف         قانون حقوق وامتيازات األش     )أ(  
  ؛ ٢٠١٠ عام
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  ؛٢٠٠٩يف عام  قانون القضاء على العنف ضد املرأة  )ب(  
  ؛٢٠٠٩القانون املتعلق مبراكز إعادة تأهيل األحداث يف عام   )ج(  
  ؛٢٠٠٨قانون التعليم يف عام   )د(  
  ؛٢٠٠٨قانون مكافحة االختطاف واالجتار بالبشر يف عام   ) ه(  
  ؛٢٠٠٧لعمل يف عام قانون ا  )و(  
  ؛٢٠٠٦قانون الصحة العامة يف عام   )ز(  
  .٢٠٠٥قانون األحداث يف عام   )ح(  

 اإلنسان وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على املعاهدات الدولية حلقوق           -٤
  :التالية

إشراك األطفـال يف    املتعلق ب الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل        )أ(  
  ؛٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٤يف  ملسلحةالرتاعات ا
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغـاء            )ب(  

  ؛٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٩يف األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية 
  ؛٢٠٠٣مارس / آذار٥اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف   )ج(  
أسوأ ( ١٨٢و) احلد األدىن للسن  ( ١٣٨رقم   منظمة العمل الدولية     اقيتااتف  )د(  

  ؛٢٠١٠أبريل / نيسان٧ يف )أشكال عمل األطفال
 ١٩٦٧وبروتوكوهلـا لعـام     ) ١٩٥١( االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني     ) ه(  

  .٢٠٠٥أغسطس / آب٣٠ يف
   :وترحب اللجنة أيضاً بالتدابري املؤسساتية والسياساتية التالية  -٥

إنشاء اللجنة التوجيهية املشتركة بني الوزارات املعنية باألطفـال والـرتاع             )أ(  
  ؛٢٠١٠املسلح يف عام 

سـيما   ، وال ٢٠٠٨وضع االستراتيجية الوطنية للتنمية يف أفغانستان لعام          )ب(  
  استراتيجياهتا الفرعية املتعلقة بالتعليم واألطفال املعرضني للخطر واألطفال ذوي اإلعاقة؛

اعتماد خطة العمل الوطنية ملكافحة االجتـار باألطفـال واختطـافهم يف              )ج(  
  ؛٢٠٠٤ عام

  ؛٢٠٠٣إنشاء شبكة العمل من أجل محاية األطفال يف عام   )د(  
  .٢٠٠٢إنشاء اللجنة األفغانية املستقلة حلقوق اإلنسان يف عام   ) ه(  
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  العوامل أو الصعوبات اليت تعوق تنفيذ االتفاقية   - ثالثاً  
 أكثر مـن    املستمرة على مدى   اللجنة آثار الرتاع املسلح يف الدولة الطرف         تالحظ  -٦

احلقوق املكرسة يف االتفاقية وأدت إىل تأخر الدولة        إعمال   عائقاً أمام    تقفثالثة عقود واليت    
  .الطرف يف تقدمي تقريرها

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  - رابعاً  

  )من االتفاقية) ٦(٤٤ و٤٢ و٤املواد (لتنفيذ العامة تدابري ا  - ألف  

  اتالتشريع    
تالحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من التطورات التشريعية األخرية يف جمال حقوق               -٧

 ، ولـذلك   الداخلي نظامها يف   قانوناًالطفل، فإن الدولة الطرف ال تعترب االتفاقية صكاً ملزماً          
وتعرب اللجنة عن   . نهجية جلعلها قابلة للتطبيق   تدرجها يف النظام القانوين احمللي بصورة م       مل

قلقها أيضاً ألن حقوق الطفل ال تزال تتأثر سلباً بتطبيق مصادر قانونية خمتلفـة، أال وهـي                 
زال تتعارض مع االتفاقية ال     ت  يت ال اتالقوانني املدونة والعرفية وقوانني الشريعة، وألن التشريع      

 يف جمال   ة الصادر ات إزاء تدين مستوى تنفيذ التشريع     وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً   . حيز النفاذ 
حقوق الطفل، وهو ما يعزى أساساً إىل ضعف اإلنفاذ وحمدودية مستوى الوعي بالقواعـد              
القانونية الصادرة واستفحال الفساد وتطبيق احملاكم ألحكام القانون العريف أو قانون الشريعة            

  . االتفاقيةاليت تتناىف مع املبادئ واحلقوق الواردة يف 
حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن سريان االتفاقية يف نظامها القـانوين               -٨

احمللي وأن تكفل أيضاً إمكانية تطبيق مجيع مبـادئ االتفاقيـة وأحكامهـا يف احملـاكم                
واإلجراءات اإلدارية وانطباقها على مجيع األطفال الذين يعيشون على أراضـي الدولـة             

على أن تكفل مواءمة اإلطار القانوين احمللـي        أيضاً  نة الدولة الطرف    حتث اللج و. الطرف
وهلذا الغـرض،   . القائم، مبا فيها القوانني العرفية أو قوانني الشريعة، مع أحكام االتفاقية          

الدولة الطرف يف سن قانون شامل يتعلق بالطفل مـن شـأنه أن             بأن تنظر   توصي اللجنة   
  . مع االتفاقية وأن يوفر لألطفال سبل انتصاف مناسبةيبطل مجيع التشريعات اليت تتناىف

  التنسيق    
ترحب اللجنة بأمانة الطفولة املعنية بتنسيق تنفيذ االتفاقية اليت أنشئت مؤخراً،           بينما    -٩

 والـشهداء   وزارة العمل والشؤون االجتماعية   تعرب عن قلقها لوضع األمانة حتت تصرف        
وتشعر اللجنة بـالقلق أيـضاً إزاء       . لشامل لعدة قطاعات  واملعوقني، مما قد حيد من تأثريها ا      
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انتشار اللجان املخصصة وتداخل أعمال تلك اللجان مع اإلدارات احلكومية املعنية بالقضايا            
  .األطفال اليت تؤثر يف

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تكلّف آلية واحدة باملسؤولية األساسية عن              -١٠
 لتنسيق إعمـال حقـوق      السلطة واألهلية قية مع منحها كامل     تنسيق وتقييم تنفيذ االتفا   

الطفل يف مجيع الوزارات وغريها من الوكاالت املسؤولة عن التزامات الدولـة الطـرف         
املوارد املالية والبشرية الكافية لتمكينـها مـن        ب هذه اآللية    تزودمبوجب االتفاقية، وأن    

  . االضطالع بواليتها يف مجيع أحناء اإلقليم الوطين

  خطة العمل الوطنية    
واستراتيجية  خطط عمل حمددة لألطفال      عدةتثين اللجنة على الدولة الطرف لوضع         -١١

بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها لعـدم        ). ٢٠١٣-٢٠٠٨(وطنية عامة للتنمية يف أفغانستان      
راتيجية شاملتني لتحقيق هدف إعمال حقوق الطفل ميكن ربطهما بتلك           سياسة واست  وجود
  .ستراتيجية الوطنية ألفغانستان وبامليزانية الوطنيةاال
الدولة الطرف سياسة واسـتراتيجية شـاملتني بـشأن         بأن تضع   توصي اللجنة     -١٢

األطفال وترتبطان ارتباطاً وثيقاً باالستراتيجية الوطنية للتنمية يف أفغانستان مع ختـصيص            
 اليت تتعلق مبختلف جوانب حقوق      املوارد املناسبة هلما، وتغطية مجيع خطط العمل احملددة       

. الطفل، وذلك إما يف شكل خطة عمل وطنية لألطفال أو غريها من األطـر األخـرى               
 أثناء وضع هذه السياسة واخلطط للوثيقة اخلتامية        بإيالء االهتمام املناسب  وتوصي اللجنة   

 يف الـدورة    اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمـم املتحـدة       " عامل يليق باألطفال  "املعنونة  
، ٢٠٠٧، واستعراض منتصف املدة الذي أجرته يف عام         ٢٠٠٢االستثنائية املعقودة يف عام     
 املتعلق بالتدابري العامة لتنفيذ اتفاقية      ٢٠٠٣ الصادر يف عام     ٥والتعليق العام للجنة رقم     

  .حقوق الطفل

  الرصد املستقل    
وق اإلنسان وباملكتـب اخلـاص      ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة األفغانية املستقلة حلق        -١٣

بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء اإلجراء املتعلـق          .  الذي أنشأته هذه اللجنة    الطفلحبقوق  
 الكاملة عن النفوذ الـسياسي،      استقالليتهمقد ال يكفل    ، وهو ما    بترشيح أعضاء هذه اللجنة   

 وحمدودية خربة املراقبني    وإزاء عدم كفاية الدعم املايل الذي تقدمه الدولة الطرف إىل اللجنة          
  .التابعني هلا يف جمال حقوق الطفل

رص على أن يكفل إجراء ترشيح أعضاء اللجنـة         احل إىل   تدعو اللجنة الدولة الطرف     -١٤
وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تـضمن         .  الكاملة وفقاً ملبادئ باريس    ماستقالليته
 على الطفلسيما مكتبها اخلاص حبقوق  نسان، والاللجنة األفغانية املستقلة حلقوق اإل    حصول  

ما يكفي من األموال العامة والتدريب الضروري ألداء مجيع املهام احملددة يف والييت اللجنـة               
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األطفال بوجود   علَمعلى أن تضمن    كذلك  حتث اللجنة الدولة الطرف     و. واملكتب التابع هلا  
 وتوجه اللجنة اهتمام الدولـة      .وصول إليها  تابعة للجنة وأن بإمكاهنم ال     الطفلوحدة حلقوق   

املتعلق بدور املؤسسات املـستقلة حلقـوق       ) ٢٠٠٢(٢الطرف إىل التعليق العام للجنة رقم       
   (CRC/GC/2002/2).اإلنسان 

  ختصيص املوارد    
تعرب اللجنة عن قلقها ألن املعلومات اليت تتعلق باملوارد املخصـصة يف امليزانيـة                -١٥

ل حمدودة للغاية ولعدم توافر آلية فعالة لتتبع ورصد املوارد املخصـصة             حقوق الطف  إلعمال
  . من منظور حقوق الطفل،وآثار املوارد املتاحة من مصادر وطنية ودولية

  :حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم مبا يلي  -١٦
 إلعمـال  من االتفاقيـة  ٤ختصيص موارد كافية يف امليزانية وفقاً للمادة      )أ(  
   الطفل فيما يتعلق ببقائه ومنائه ومحايته ومشاركته؛حقوق

 يراعي حقوق الطفل يف وضع ميزانية الدولة من خالل تنفيـذ  اتباع هنج   )ب(  
 ككل، وهو ما    على نطاق امليزانية   هاواستخدام الطفل  لقضايا املخصصةاملوارد  نظام لتتبُّع   

علـى  أيضاً  الدولة الطرف  حتثّ اللجنة و. األطفال سيلقي الضوء على مدى االستثمار يف     
 نظام التتبُّع هذا إلجراء تقييمات للكيفية اليت ميكن أن تؤثِّر هبا االستثمارات             أن تستخدم 

 التأثري، مبا يكفل قياس "املصاحل الفضلى للطفل"يف أي قطاع من القطاعات على حنو خيدم       
  ب؛على النحو املناسالفتيان املتباين هلذه االستثمارات على الفتيات و

متابعة توصيات األمم املتحدة، عند االقتضاء، ببدء منوذج امليزنة القائمة            )ج(  
على النتائج لرصد مدى فعالية ختصيص املوارد وتقييمها وعند اللزوم التماس التعـاون              

  الدويل يف هذا الصدد؛
لالحتياجات من امليزانية فيما يتعلق بإنشاء خـدمات        إجراء تقييم شامل      ) د(  
 ووضع خمصصات حمـددة     ،من جراء الرتاع املسلح    يف املقاطعات اليت تضررت      اجتماعية

  قضي عليها تدرجيياً؛تتصدى للفوارق يف ظروف معيشة األطفال وت اجملاالت اليتهلذه 
 الشفافية واملشاركة يف وضع امليزانية بأسلوب قائم على احلـوار           ضمان   ) ه(  

مـساءلة الـسلطات احملليـة علـى       لة  كفامع اجلمهور ومشاركته وال سيما األطفال، و      
  املالئم؛ النحو

إدراج بنود استراتيجية يف امليزانية لألطفال األشد حرمانـاً أو ضـعفاً              )و(  
 )كتسجيل املواليد وتغذية الطفالت   (وللحاالت اليت تقتضي اختاذ تدابري اجتماعية إجيابية        

  ؛ األزماتةحىت يف حالامليزانية املدرجة يف بنود هذه ال محاية مع ضمان
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مراعاة التوصيات اليت قدمتها اللجنة أثناء يـوم املناقـشة العامـة يف               )ز(  
  ".مسؤولية الدول - املوارد املخصصة إلعمال حقوق الطفل" بشأن ٢٠٠٧ عام

  الفساد    
تعرب اللجنة عن بالغ قلقها ألنه على الرغم من إنشاء آليات ملكافحة الفساد، فإن                -١٧

لة الطرف لدرجة مثرية للجزع ويؤثر تأثرياً مباشراً على متتع األطفال           الفساد مستفحل يف الدو   
سيما للتعليم والرعاية الصحية، مبا يف ذلـك         حبقوقهم، وحيد كثرياً من األموال املتاحة، وال      

  .لشرب ومحاية األطفالااحلصول على مياه 
فساد ومكافحته   ملنع ال   فعالة تدابري فورية  أن تتخذ حتث اللجنة الدولة الطرف على        -١٨

  .مرتكبيهومقاضاة 

  مجع البيانات    
تعرب اللجنة عن بالغ قلقها لعدم توافر نظام شامل جلمع البيانات من شأنه أن يتيح                 -١٩

سـيما   تصنيف البيانات واالستمرار يف حتليلها فيما يتعلق بالظروف املعيشية لألطفـال، وال         
  .فال ذوو اإلعاقةالبنات واألطفال الذين يعيشون يف ظل الفقر واألط

وحتليلـها  بيانات  ال  جلمع شامالً اً نظام أن تنشئ حتث اللجنة الدولة الطرف على        -٢٠
فئة األقليات   منها العمر ونوع اجلنس و     ،جلملة أمور  وفقاً   على أن تكون البيانات مصنفةً    

وتوصـي اللجنـة    . ميع احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية     جل وشاملةًواهليكل اٍألسري   
املتعلق بالتدابري العامة   ) ٢٠٠٣(٥ رقم   دولة الطرف بأن تسترشد بالتعليق العام للجنة      ال

  .(CRC/GC/2003/5) لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل

  النشر والتوعية والتدريب    
تعرب اللجنة عن قلقها ألن مستوى الوعي العام باالتفاقية ال يزال حمدوداً للغايـة،                -٢١

 الطفل غري متاح سوى لعدد قليل من املهنيني العـاملني مـع             وألن التدريب يف جمال حقوق    
  .األطفال وألجلهم

بصورة الدولة الطرف جهودها لنشر االتفاقية والترويج هلا        بأن تعزز   توصي اللجنة     -٢٢
توصي و .األطفالبصفة خاصة   عامة اجلمهور و  بني   هبامن أجل رفع مستوى الوعي      منهجية  
  . مع األطفال وألجلهمالعاملة بانتظام جلميع الفئات املهنية  التدريبُيتاح بأن كذلكاللجنة 

  ) من االتفاقية١املادة (تعريف الطفل   - باء  
عرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء أوجه التضارب بني القـانون املـدين والـشريعة               ت  -٢٣

  . القانوين احلد األدىن لسن الزواج والقانون العريف فيما خيص
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تصحح التباين يف احلد األدىن لسن الـزواج        ة الطرف على أن     الدول اللجنة   ثحت  -٢٤
 كما هو احلـال      عاماً ١٨ إىل   الفتياترفع احلد األدىن لسن زواج      ب الفتيان والفتيات بني  

  .الفتيانبالنسبة إىل 

  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (املبادئ العامة   - جيم  

  عدم التمييز    
إزاء استمرار تعرض الفتيات ألشكال متعددة من التمييز      تعرب اللجنة عن بالغ قلقها        -٢٥

وتالحظ اللجنة بقلق . على أساس نوع اجلنس يف مراحل حياهتن األوىل وطوال فترة طفولتهن       
وتقّر اللجنـة   . أن التمييز ضد الفتيات يعزى إىل استمرار املواقف واملعايري السلبية والتقليدية          

ع نطاق تعليم الفتيات وتعزيز سالمتهن ومحايتـهن        بأن الدولة الطرف اختذت خطوات لتوسي     
من العنف، لكنها ال تزال قلقة قلقاً شديداً لعدم بذل اجلهود بانتظام، مبا يف ذلك يف أوساط                 

 الرأي ووسائط اإلعالم للقضاء على املواقف واملمارسات التمييزيـة          وصناعالزعماء الدينيني   
 املعتمـد يف  ون األحوال الشخصية اخلاص بالشيعةقانوتشعر اللجنة بقلق كبري ألن   . وتغيريها

  . يشّرع التمييز ضد الفتيات والنساء٢٠٠٩عام 
  :تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تقوم مبا يلي  -٢٦

يف ذلك وضع تعريف واضـح لألهـداف       استراتيجية شاملة، مبا    صوغ    )أ(  
 النمطية املتأصلة اليت متيز     والقوالب لتغيري املواقف واملمارسات السلبية   وإنشاء آلية رصد    

  والقضاء عليها؛، الفتياتضد 
االضطالع بتلك اجلهود بالتنسيق مع طائفة واسـعة مـن أصـحاب              )ب(  
 تيسري إحـداث    كيما يتسىن  اجملتمع،   شرائحإشراك مجيع   و  مبا يف ذلك الفتيات،    املصلحة،

  ؛املساواة بني اجلنسنيتتيح دعم ري ثقايف واجتماعي وهتيئة بيئة يتغ
لتقدم احملرز يف حتقيق األهداف     ل وإجراء تقييم منتظم  رصد تلك اجلهود      )ج(  
   تقريرها الدوري املقبل؛ وإدراج تقييم النتائج احملققة يف، احملدَّدة

 على النحو الذي أوصت     األحوال الشخصية اخلاص بالشيعة   قانون  إلغاء    )د(  
  )).ج(٦٩، الفقرة A/HRC/13/62(به مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان 

  مصاحل الطفل الفضلى    
تعرب اللجنة عن قلقها ألن اهليئات التشريعية ال تطبق مبدأ مصاحل الطفل الفـضلى                -٢٧

 عن معظم التشريعات اليت تتعلق باألطفـال        يغيب  هذا املبدأ  على النحو املالئم، ولذلك فإن    
  . ذات الصلة باألطفالوعن القرارات القضائية واإلدارية والسياسات والربامج
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 إدراج املبدأ العام الحتـرام مـصاحل        أن تضمن حتث اللجنة الدولة الطرف على        -٢٨
 يف مجيع التشريعات ذات الـصلة باألطفـال وتطبيقـه يف            إدراجاً كامالً الطفل الفضلى   

اإلجراءات والقرارات السياسية والقضائية واإلدارية كافـة ويف الـربامج واخلـدمات            
  . ة اإلعمار اليت هلا تأثري على الطفلوأنشطة إعاد

  احلق يف احلياة والبقاء والنماء    
 يف  فرقة عمل قطرية معنية بالرصد واإلبالغ والتـصدي       ترحب اللجنة بإنشاء    بينما    -٢٩
 املئات  قتل إزاء م  الغ، تعرب عن قلقها الب    ١٦١٢، وفقاً لقرار جملس األمن      ٢٠٠٨يوليه  /متوز

 مجاعـات املتمـردين والقـوات    شنتهاوالضربات اجلوية اليت  من األطفال نتيجة للهجمات     
 عـدم حماسـبة   وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد ل     . العسكرية الدولية واجليش الوطين األفغاين    

وتعرب اللجنة عن   . أسرهممظامل  وعدم النظر يف    القوات املسلحة املسؤولة عن قتل األطفال       
 قـد   ٢٠٠٧ الـصادر يف عـام        واالستقرار الوطين  قانون العفو العام  قلقها الكبري أيضاً ألن     

  .  اجلرائم ضد األطفال أخطررتكيبللعفو عن ميستخدم 
حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن إجراء حتقيقات تتسم بالشفافية ومناسبة              -٣٠

التوقيت ومستقلة يف االدعاءات املتعلقة بتورط أي طرف يف الرتاع يف االنتـهاكات الـيت               
  .األطفال، وأن تكفل تقدمي مرتكيب هذه االنتهاكات إىل العدالةتعرض هلا 

  احترام آراء الطفل    
تعرب اللجنة عن قلقها ألن املواقف اجملتمعية التقليدية جتاه األطفال حتد من تعـبري                -٣١

األطفال عن آرائهم بشأن قضايا تؤثر عليهم وكثرياً ما متنعهم كلياً من التعبري عن هذه اآلراء،       
 األسرة واملدرسة ويف مؤسـسات رعايـة   يفل دون مراعاة آرائهم على النحو الواجب  وحتو

وتالحـظ اللجنـة   . األطفال األخرى، ويف النظام القضائي واإلداري، ويف اجملتمع بوجه عام   
 ينص علـى حـق      ٢٠٠٥بقلق أيضاً أنه على الرغم من أن قانون األحداث الصادر يف عام             

نـادراً   إجراءات قضائية أو إدارية هتمهم فإن هذا احلـق           ة أي األطفال يف االستماع إليهم يف    
الدعاوى اليت تتعلق هبم    وال حيضر األطفال    سيما عندما يتعلق األمر بالفتيات،       حيترم، وال  ما

  . أثناء اإلجراءاتالتزام الصمتطلب إليهم وكثرياً ما ُي
 املناسبة إلعمـال حـق     باختاذ التدابري   األطراف شري اللجنة إىل التزام الدول    ت إذ  -٣٢

األطفال يف االستماع إليهم إعماالً تاماً، حتث الدولة الطرف على أن تعمل بنشاط للقضاء 
 من خـالل  االستماع إليهاليت تعوق اإلعمال الكامل حلق الطفل يف  على املواقف السلبية  

م، وأن تويل   الربامج واحلمالت التثقيفية العامة، مبا يف ذلك يف أوساط قادة الرأي واإلعال           
أيـضاً  حتث اللجنة   و. اهتماماً خاصاً يف هذا الصدد حلالة اإلجحاف الشديد حبق الفتيات         

 قانوهنا املدين واجلنائي لـضمان االسـتماع إىل األطفـال يف            تعديلالدولة الطرف على    
وتوجه اللجنـة اهتمـام الدولـة الطـرف         . اإلجراءات القضائية واإلدارية اليت متسهم    
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 االسـتماع إليـه   املتعلـق حبـق الطفـل يف        ) ٢٠٠٩(١٢ رقمللجنة  لعام  التعليق ا  إىل
)CRC/C/GC/12.(  

  )من االتفاقية) أ(٣٧ و١٧-١٣ و٨ و٧املواد (احلقوق واحلريات املدنية    - دال  

  تسجيل الوالدات    
يادة تسجيل الوالدات،    يف ز  ٢٠٠٩تالحظ اللجنة إحراز بعض التقدم يف عام        بينما     -٣٣

وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً     . تعرب عن قلقها ألن أكثرية األطفال ال يزالون غري مسجلني         
إزاء حالة األطفال املولودين خارج كنف الزوجية الذين قد حيرمون من حقهم يف تـسجيل               

  .والدهتم
ساسية حلمايـة   توجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إىل أن تسجيل الوالدات وسيلة أ            -٣٤

 يف  وجتنيدهمسيما محاية األطفال من الزواج املبكر ومن عمل األطفال           حقوق األطفال، وال  
مرحلة مبكرة يف القوات املسلحة أو من مقاضاهتم كبالغني يف حال اهتموا بـاجلرم، وإىل أن                

ية عدم حصول الطفل على شهادة ميالد حيرمه من تلقي الرعاية الصحية واملساعدة االجتماع            
حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ مجيع التدابري الـضرورية           و .وااللتحاق باملدرسة 

لضمان تسجيل مجيع األطفال عند الوالدة على النحو الواجب، مبـن فـيهم األطفـال               
  . املولودون خارج كنف الزوجية

  هينةالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امل    
تعرب اللجنة عن بالغ قلقها ملا يزعم من أن قرابة نصف األطفال املقبوض علـيهم                 -٣٥

خيضعون لإليذاء اللفظي والبدين مبختلف أشكاله على أيدي الشرطة خالل القبض عليهم من             
. أجل انتزاع اعترافاهتم، وألن اختبار العذرية مفروض على الفتيات يف اإلجراءات القـضائية            

األطفال وتكبيلهم يف مراكـز إعـادة تأهيـل         لتقييد  جنة عن قلقها الشديد أيضاً      وتعرب الل 
األحداث أثناء نقلهم إىل احملكمة أو املستشفى ويف الليل ألسباب أمنية كما قيل أو كـشكل             

  .من أشكال العقاب
آلية مستقلة تراعي الطفل لتلقي      التعجيل بإنشاء تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل        -٣٦

 ضد املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون فيما يتعلق بإساءة املعاملة أثناء التوقيـف             الشكاوى
 مرتكيب هـذه األفعـال إىل       ميواالستجواب واالحتجاز يف خمافر الشرطة وأن تضمن تقد       

قـوات    بصورة منهجية بتدريب   أن تقوم  على    أيضاً وحتث اللجنة الدولة الطرف   . العدالة
م من أفراد السلطات األخرى يف جمال حقوق اإلنسان         الشرطة وموظفي السجون وغريه   

 وأن تكفل املعافاة البدنية والنفسية لألطفال ضحايا إساءة املعاملة وإعادة           ،لطفلاخلاصة با 
فـرض  توقف حاالً عـن     الإىل  كذلك   وتدعو اللجنة الدولة الطرف      .إدماجهم اجتماعياً 

  .اختبار العذرية على الفتيات
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  العقاب البدين    
الحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من أن قانون التعليم ينص علـى حظـر مجيـع         ت  -٣٧

لتالميذ، فإن هذه املمارسات ال تزال شـائعة يف مـدارس           ل العقاب البدين والنفسي  أشكال  
وتشعر اللجنة بقلق شديد ألنه ال يزال يوجـد يف مجيـع املـدارس جلنـة                . الدولة الطرف 

العقاب بصالحية استخدام    وتالميذ وهي خمولة متاماً      جلنة حراسة تتألف من مدرسني    /تأديبية
  .طفال املدرسةأل البدين
 البدين مبوجب القانون بـشكل   العقابظر  أن حت حتث اللجنة الدولة الطرف على         -٣٨

هذه القوانني بفعاليـة     تنفيذأن تضمن    و ، ومؤسسات األطفال  رسةقاطع يف األسرة واملد   
. نهجية ضد املسؤولني عن إساءة معاملة األطفـال        إجراءات قانونية بصورة م    أن تتخذ و

 وأخـرى  ،م محالت لتثقيف اجلمهور وتوعيته    يتنظوتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إىل       
تغيري املوقف العام السائد جتاه هبدف  للعقاب البدينجتماعية بشأن اآلثار الضارة التعبئة ا لل

من العنف والقائمة على املشاركة لتنـشئة        اخلالية    اإلجيابية هذه املمارسة وتعزيز األشكال   
اللجنـة   وجِّـه ويف هذا اخلصوص، ت   . للعقاب البدين  ة بديل اتاألطفال وتربيتهم كإجراء  

ـ  املتعلق) ٢٠٠٦(٨ رقم للجنةالعام   تعليقال إىل الطرف لدولةاهتمام ا   يف الطفـل  قحب
  .(CRC/C/GC/8) ةاملهين أو القاسية العقوبة ضروب من وغريه العقاب البدين من احلماية

   العنف ضد األطفالمسألة متابعة الدراسة اليت أجرهتا األمم املتحدة بشأن     
معدل العنف ضد األطفـال يف      مستوى  تعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء ارتفاع           -٣٩

سيما الفتيات كثرياً    الدولة الطرف، وعن استيائها ألن األطفال ضحايا اإليذاء والعنف، وال         
، ويرسلون إىل مراكز إعادة تأهيل األحداث يف حـني أن معظـم             معاملة اجلناة لون  يعام ما

تالحـظ اللجنـة    بينما  و. مرتكيب أفعال العنف ضد األطفال ينعمون باإلفالت من العقاب        
 يف عدة واليات    األطفالعمل حلماية   الكبادرة إجيابية ما أُنشئ يف اآلونة األخرية من شبكات          

قها إزاء عدم وجود أنظمة عامة وخاصة شاملة حلماية األطفـال           عرب عن قل  ومقاطعات، تُ 
 آلية ميكن لألطفال ضحايا العنف اللجوء إليهـا   وجودضحايا العنف وهو ما يتجلى يف عدم        

  . لتقدمي شكاوى واحلصول على خدمات احلماية وإعادة التأهيل
  :  مبا يليالقيامتشجِّع اللجنة الدولة الطرف على    -٤٠

، مبا يف ذلك  األولوية للقضاء على مجيع أشكال العنف ضّد األطفالإيالء  ) أ(  
 األمم املتحدة بشأن العنف ضّد      عن طريق ضمان تنفيذ التوصيات املقدمة يف إطار دراسة        

   مع توجيه اهتمام خاص ملسألة نوع اجلنس؛، )A/61/299(األطفال 
 املـشار  اسـة توصيات الدرلتقدمي معلومات بشأن تنفيذ الدولة الطرف    ) ب(  

ـ ا  هتاليت أبرز سيما التوصيات    ، وال  الدوري املقبل  يف تقريرها  إليها أعاله  ـ  ةاملمثل  ة اخلاص
  : وهي مبسألة العنف ضد األطفالةلألمني العام املعني
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وضع استراتيجيات شاملة وطنية يف كل دولة ملنع مجيع أشكال العنـف              ) ج(  
  ضد األطفال والتصدي هلا؛

 وطين صريح جلميع أشكال العنف ضد األطفال ويف         فرض حظر قانوين    ) د(  
  مجيع الظروف؛

توحيد نظام وطين جلمع البيانات، وحتليلها ونـشرها، ووضـع خطـة              ) ه(  
  ؛للبحوث املتعلقة بالعنف ضد األطفال

،  مبسألة العنف ضد األطفالة لألمني العام املعنية اخلاص ةاملمثلالتعاون مع     ) و(  
ة يف هذا الصدد من جهات، من بينها منظمـة األمـم املتحـدة              والتماس املساعدة التقني  

، ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، ومنظمة الصحة         )اليونيسيف(للطفولة  
، )اليونسكو(العاملية، ومكتب العمل الدويل، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 

لالجئني، ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين         ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون ا     
  .باملخدرات واجلرمية، فضالً عن املنظمات غري احلكومية الشريكة

 ،١١-٩ و ،)٢-١الفقرتان  ( ١٨ و ،٥املواد  (ة  البيئة األسرية والرعاية البديل      - هاء  
  )  من االتفاقية٣٩؛ و)٤الفقرة ( ٢٧ و،٢٥ و،٢١-١٩و

  البيئة األسرية    
علماً بتقرير الدولة الطرف الذي يفيد أهنا بصدد اعتماد قانون األسـرة            حتيط اللجنة      -٤١

بيد أهنا تعرب عن قلقهـا      . الذي سيؤكد تقاسم املسؤوليات داخل األسرة بني املرأة والرجل        
 من القانون املدين تنص على أن تكون إعالة األطفال خاضعة بشكل حصري             ٢٥٦ألن املادة   

بنه إىل أن يصبح قادراً على كسب رزقه وابنته إىل أن تتـزوج             ملسؤولية األب امللزم بإعالة ا    
وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً     . وهو ما يسهم إسهاماً كبرياً يف ظاهرة الزواج املبكر للفتيات         

 الفتيات ما فوق تسع سنوات والصبيان ما فوق سبع    حضانة األب   منَحألنه يف حالة الطالق يُ    
اً ألن األطفال الذين يفقدون آباءهم يعتربون يف حـاالت          ويساور اللجنة القلق أيض   . سنوات

سيما إذا رفضت األم أن تتزوج رجالً من عائلة          كثرية يتامى وميكن فصلهم عن أمهاهتم، وال      
  .زوجها املتوىف

 اقتـسام  مجيع التدابري الضرورية لـضمان       اختاذحتث اللجنة الدولة الطرف على        -٤٢
على قدم املساواة وإللغاء التمييز يف املسؤوليات جتـاه          م مسؤولية أطفاهل   واآلباء األمهات

وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تكفل عدم فصل األطفـال            . الفتيات والفتيان 
عن أمهاهتم يف حالة وفاة األب حىت وإن رفضت األم الزواج من رجـل مـن أقـارب                  

  .املتوىف زوجها
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  األطفال احملرومون من البيئة األسرية    
يداع األطفال يف مؤسسات يف     املستمر إل رتفاع  االتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء          -٤٣

وتالحظ اللجنة بقلق أن خيـارات الرعايـة   . سيما أطفال األسر الفقرية    الدولة الطرف، وال  
البديلة األخرى، مثل إيداعهم لدى أسر حاضنة ال تزال غري متطورة مما يؤدي إىل اإلفراط يف                

وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً ألن معظم مرافق الرعاية البديلة غري          .  يف املؤسسات  إيداع األطفال 
  . مسجلة وتفتقر إىل التنظيم والرصد بطريقة مناسبة

  : مبا يليالقيامحتث اللجنة الدولة الطرف على    -٤٤
 احلد من عدد األطفـال      من أجل القبول  واستراتيجيات  مراجعة معايري     ) أ(  

رافق الرعاية، بوسائل منها انتهاج سياسات لتعزيز األسـر ودعمهـا           الذين يعيشون يف م   
  وضمان عدم إيداع األطفال يف املؤسسات إال مراعاة ملصاحل الطفل الفضلى؛

سيما يف   إنشاء دور للرعاية البديلة قائمة على أساس اجملتمع احمللي، وال           ) ب(  
  املناطق الريفية؛

  رصد مجيع مرافق الرعاية البديلة؛ضمان قيام هيئة مستقلة بتسجيل و  ) ج(  
االستعراض الدوري حلاالت إيداع األطفال يف مرافق الرعاية البديلـة            ) ه(  

  ومشاركة األطفال التامة يف استعراض حاالت إيداعهم؛
 آليات لتوسيع نطاق عملية إعادة إدماج األطفـال يف أسـرهم            إعمال  ) و(  

  ومهنيني آخرين حتقيقاً هلذه الغاية؛وحفزها، وتعيني وتدريب أخصائيني اجتماعيني 
قرار مرفق  املبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال الواردة يف        مراعاة    ) ز(  

  .٢٠٠٩ ديسمرب/كانون األول املؤرخ ٦٤/١٤٢  لألمم املتحدةجلمعية العامةا
ـ    وتالحظ اللجنة املعلومات املقدمة يف تقرير الدولة الطرف         بينما  و   -٤٥ دم اليت تفيـد ع

ممارسة التبين أو الكفالة يف الدولة الطرف، تعرب عن قلقها ألنه ال يوجد يف الدولة الطـرف    
وحتيط اللجنة  . نظام يوفر نوعاً خاصاً من احلماية واملساعدة لألطفال احملرومني من بيئة أسرية           

الدولـة  علماً أيضاً باملعلومات اليت قدمت أثناء احلوار التفاعلي عن وجود نظام للوصاية يف              
الطرف من أجل رعاية األطفال اليتامى وأن التشريع املتعلق حبماية هـؤالء األطفـال قيـد                

بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود إطار قانوين حيكم هذه الوصاية وحيمي              . الدراسة
  .األطفال احملرومني من بيئة أسرية على املدى الطويل

يوفر احلمايـة    نظام عن طريق التشريع      تماداعحتث اللجنة الدولة الطرف على         -٤٦
حيتـاجون إىل إيـداعهم     قوق مجيع األطفال احملرومني من بيئة أسرية الذين قد          حل الكاملة

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التمـاس       .  من االتفاقية  ٢٠ للمادة   طبقاًبشكل دائم   
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يف ) اليونيـسيف (ولـة    التقنية من عدة هيئات، منها منظمة األمم املتحدة للطف         املساعدة
  .مسائل تتعلق بإيداع األطفال احملرومني من بيئة أسرية

  إيذاء األطفال وإمهاهلم    
 حاالت إيذاء األطفال والنـساء      شيوعتالحظ اللجنة بقلق بالغ أنه على الرغم من           -٤٧

 جييـز    العنف املرتيل يف الدولة الطرف، بل إن قانون العقوبات         ال ُيجرَّم وإمهاهلم يف املنازل،    
وتعرب اللجنة عن   .  يف ذلك األطفال دون فرض عقوبات عليه       نلألب تأديب أفراد األسرة، مب    

 ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٢٦ املؤرخ   ١٤٩٧/١٠٥٤قلقها الشديد أيضاً إزاء املرسوم رقم       
 اعتبار النساء والفتيات اللوايت يهربن من مكان إقامتهن إىل   مبقتضاه  قررت احملكمة العليا    الذي  

يف العـدل    إدارة األمن أو  إىل   مرتل أقارهبن أو     اللجوء إىل مسكن شخص غريب عوضاً عن      
على أيـدي   لعنف  لعرضن  ت أو البغاء بغض النظر عما إذا كن         احكم من ترتكب جرمية الزن    

  . أحد أفراد األسرة
 استراتيجية وطنيـة    اعتمادالعنف املرتيل و    ميجترحتث اللجنة الدولة الطرف على        -٤٨
ة ملنع العنف املرتيل وغريه من أشكال إيذاء األطفال وإمهاهلم، ومكافحته واملعاقبـة             شامل

  : مبا يليالقيامعليه، وحتثها بصفة خاصة على 
االضطالع حبمالت توعية وتدريب واسعة النطاق بشأن العنف املـرتيل             )أ(  

قانون والقـضاة  وكاالت إنفاذ ال( وأحكام القانون اجلديد، وإتاحتها للموظفني احلكوميني   
 بالـضحايا، ولعامـة   هم على اتصال مباشرالذين ) واحملامون واألخصائيون االجتماعيون  

   اجلمهور؛
تعيني ضابطات يف الشرطة وتدريبهن وتوفري مرافق مناسبة لزيادة عـدد             )ب(  
  ستجابة لألسرة داخل مراكز الشرطة لتسجيل حاالت العنف املرتيل؛الوحدات ا
 لضحايا العنف   ختصص حصراً برعاية الدولة    ة مؤقت مآوى فتحاإلسراع ب   ) ج(  

   يف مجيع أحناء البلد؛املرتيل 
توفري احلماية الكافية لألطفال ضحايا اإليذاء يف منازهلم، قدر اإلمكان،            ) د(  

  عن طريق أوامر املنع واإلبعاد ضد اجلاين املّدعى عليه؛ 
ريها من أماكن الرعايـة     إعطاء األفضلية للرعاية لدى أسر حاضنة أو غ         ) ه(  

حبيث ال ُيلجأ إىل مؤسسات فل عن أسرته ضرورياً،    عندما يكون إبعاد الط   األسرية املماثلة   
   الطفل الفضلى؛عندما يكون مراعاة ملصاحلالرعاية إال كمالذ أخري 

 يف ذلك األطفال يف عمليـة       مبن ان إدماج ومشاركة اجملتمع ككل،    ضم  ) و(  
ة وتنفيذها ضد العنف املرتيل وغـريه مـن أشـكال اإليـذاء             حتديد استراتيجيات وقائي  

  ؛مهالإلوا
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 ٢٦ و٢٤ و٢٣، و)٣الفقـرة  ( ١٨، و٦املواد (األساسيتان الصحة والرعاية     - واو  
  )من االتفاقية) ٣-١الفقرات ( ٢٧و

  األطفال ذوو اإلعاقة    
نون حقوق  وقا) ٢٠٠٨(ترحب اللجنة باالستراتيجية الوطنية لألطفال ذوي اإلعاقة          -٤٩

ألهنما سيكفالن احلصول على    ) ٢٠١٠(وامتيازات األشخاص ذوي اإلعاقة وأسر الشهداء       
بيد أن اللجنة تعرب عن     .  مشاركة األطفال ذوي اإلعاقة    وتعزيزاخلدمات التعليمية والصحية    

، قلقها إزاء العدد احملدود للتدابري اليت اختذت حىت اآلن من أجل تنفيذ القانون واالستراتيجية             
سيما جلمع بيانات موثوقة عن األطفال وحاالت إعاقتهم، ودعم األسر اليت تريب األطفال          وال

عن بالغ قلقها إزاء مدى إساءة معاملـة األطفـال ذوي           أيضاً  تعرب اللجنة   و. ذوي اإلعاقة 
اإلعاقة داخل األسر واملؤسسات، مبا يف ذلك إعطاء أغلبية األطفال ذوي اإلعاقـة أدويـة               

نفسية وحرماهنم من التعليم، على الرغم من األهداف احملـددة يف االسـتراتيجية             للحاالت ال 
  .الوطنية لألطفال ذوي اإلعاقة املشار إليها أعاله

ز جهودها لتنفيذ االسـتراتيجية الوطنيـة       أن تعز توصي اللجنة الدولة الطرف ب      -٥٠
وقانون حقوق وامتيازات األشخاص ذوي اإلعاقة وأسر       ) ٢٠٠٨( لألطفال ذوي اإلعاقة  

  :بصفة خاصة مبا يليأن تقوم و) ٢٠١٠(الشهداء 
مجع بيانات تتيح حتليل نطاق حاالت اإلعاقة وطابعها والظروف الـيت              ) أ(  

  يعيش األطفال يف ظلها؛
 تقدمي ما يكفي من الدعم املايل والتقين والتثقيفي لألسر الـيت ترعـى              ) ب(  

  األطفال ذوي اإلعاقة ملنع إيداع األطفال يف املؤسسات؛
رصد الالتأكد من عدم تعرض األطفال ذوي اإلعاقة للعنف أو لإلمهال و            ) ج(  
  ؛ليت تعمل مع األطفال ذوي اإلعاقةميع املرافق االدقيق جل
ضمان حصول مجيع األطفال ذوي اإلعاقة على التعليم وتطبيق التعلـيم           )د(  

  ل استراتيجية واقعية حمددة زمنياً ميكن رصدها بفعالية؛العام من خال
ضمان احترام حق األطفال ذوي اإلعاقة يف املشاركة يف مجيع التـدابري              ) ه(  

  اليت هتمهم؛
املتعلق حبقوق األطفال   ) ٢٠٠٦(٩االسترشاد بالتعليق العام للجنة رقم        ) و(  

  ؛(CRC/C/GC/9) ذوي اإلعاقة
  .لى اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةالنظر يف التصديق ع  ) ز(  
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  الصحة واخلدمات الصحية    
تالحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف فإن معدالت     -٥١

الوفيات النفاسية ووفيات األطفال ال تزال من بني أعلى املعدالت يف العامل وأن موت معظم               
 يف السنوات األوىل من حياهتم يعزى إىل أمراض ميكن الوقايـة            األطفال الذين يفارقون احلياة   

  :يلي كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما. منها
شديد إىل التمويل فضالً عن تعرضها      العدم كفاية املرافق الصحية وافتقارها        )أ(  

ال هلجمات املتمردين وسيطرة القوات املسلحة للدولة الطرف عليها، وهو ما حيرم ثلث األطف       
الذين يعيشون يف املناطق الريفية من إمكانية الوصول إىل أي مرفق صحي سواء أكان عاماً أم               

  خاصاً؛
معاناة ثلثي األطفال من سوء التغذية املزمن، من بينهم آالف يعانون مـن               )ب(  

  سوء التغذية احلاد؛ 
واالفتقار القيود اليت تفرضها املعايري التقليدية على حركة النساء والفتيات،            )ج(  

إىل املوظفات الطبيات وهو ما يشكل عائقاً كبرياً أمام تقدمي خـدمات الرعايـة الـصحية                
  األساسية إىل النساء والفتيات؛

تعاطي عدد كبري من األطفال للمخدرات أو حصوهلم عليها من آبـائهم              )د(  
احلصول علـى   يريدون هتدئتهم، واستخدام ثلث النساء اللوايت يتعذر عليهن         الذين  املدمنني  

  اخلدمات الصحية للمخدرات ملعاجلة أنفسهن ومعاجلة أطفاهلن مما يؤدي إىل اإلدمان؛
استمرار نقص خدمات الـصحة العقليـة الالزمـة للتـصدي حلـاالت             ) ه(  

  االضطرابات النفسية املرتبطة باحلرب اليت يعاين منها األطفال بكثرة؛
الطبيعية اخلالصة ملا ال يقل عن ستة       النسبة املنخفضة جداً ملمارسة الرضاعة        )و(  

  .أشهر
الدولة الطرف بأن هتتم على سبيل األولوية بتحديد أسباب سـوء           توصي اللجنة     -٥٢

  :احلالة الصحية لألطفال ومعاجلتها وبأن تقوم مبا يلي
اختاذ تدابري فعالة لتحسني فرص احلصول على خدمات الرعاية الصحية            )أ(  

مات يف مجيع أحناء الدولة الطرف، بتخصيص موارد مالية كافية          والتغذية ونوعية هذه اخلد   
للقطاع الصحي وضمان تيسر موظفني طبيني مؤهلني، مبا يف ذلـك يف املنـاطق النائيـة                

  والريفية؛
ضمان أن تشمل مجيع االستراتيجيات والربامج الصحية بشكل كامـل            )ب(  

  الفتيات واألطفال من الفئات األكثر هتميشاً؛
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يز اجلهود الرامية إىل تطوير خدمات التوعية، مبا يف ذلك توفري شبكة            تعز  )ج(  
من تسهيالت الرعاية الصحية املتنقلة يف املناطق املتأثرة بالرتاع كتدبري مؤقت وضـمان             

  استعادة مرافق الرعاية الصحية وعدم استخدامها من قبل القوات املسلحة؛
 إهنـاء  وآبائهم و   األطفال تعاطي املخدرات بني  ملنع   شاملة   وضع سياسة   )د(  
مصاحل الطفـل   مراعاة   األطفال من جراء ذلك وضمان       عدم جترمي التأكد من   و،  تعاطيها

 كل إجراء يتخذ يف هذا الشأن، مبا يف ذلك إعادة تأهيل            يفالفضلى على النحو الواجب     
  األطفال؛ 
دمة إىل سيما املق  استراتيجيات لتعزيز املساعدة النفسية املتاحة، والوضع  ) ه(  

األطفال وتعيني املزيد من أخصائيي الصحة العقلية وغريهم من املهنيني املتخصصني مـن             
  أجل معاجلة االضطرابات املرتبطة باحلرب؛

تعزيز اجلهود الرامية إىل تشجيع ممارسات الرضاعة الطبيعيـة اخلالـصة           )و(  
  ؛لنب األم املدونة الدولية لتسويق بدائلواالمتثال ألحكام 

مواصلة التماس التعاون التقين من اليونيسيف ومنظمة الصحة العامليـة            )ز(  
  .مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميةو

  صحة املراهقني    
تعرب اللجنة عن قلقها لعدم إتاحة ما يكفي من املـساعدة الـصحية املخصـصة                 -٥٣

تعرب اللجنة عـن قلقهـا   و. للمراهقني والتثقيف يف جمال الصحة اإلجنابية يف الدولة الطرف  
أيضاً ألن احلمل يف سن املراهقة ناتج عن انتشار ممارسة الزواج املبكر وهو أحد األسباب اليت    

  .تفضي إىل الوفيات النفاسية
 دراسة شـاملة ملـواطن القـصور يف         أن جتري حتث اللجنة الدولة الطرف على        -٥٤
ن تستخدم نتائج هذه الدراسـة      وأ،  هم مبشاركة كاملة من   ،لمراهقنيل الصحيةدمات  اخل

لوضع سياسات وبرامج تتعلق بصحة املراهقني، مع التركيز بصفة خاصة على احليلولـة             
والوقاية من األمراض املُعدية املنقولـة عـن طريـق          احلمل املبكر   دون حدوث حاالت    

 وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تدرج املعلومات واملعـارف         .االتصال اجلنسي 
وتوجه اللجنة اهتمـام الدولـة       .تعلقة بالصحة اإلجنابية للمراهقني يف املناهج الدراسية      امل

 املتعلـق بـصحة املـراهقني ومنـوهم       ) ٢٠٠٣(٤الطرف إىل التعليق العام للجنة رقم       
(CRC/GC/2003/4).  

  املمارسات الضارة    
ضد املـرأة يف    تثين اللجنة على الدولة الطرف العتمادها قانون القضاء على العنف             -٥٥

بيد أن اللجنة تشعر بقلق     .  كخطوة رئيسية حنو القضاء على املمارسات الضارة       ٢٠٠٩عام  
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بالغ إزاء انتشار ممارسات ضارة مثل زواج الطفالت ووهب الفتيات كشكل من أشـكال              
 وإزاء ما تتسبب به     وجرائم الشرف زواج املبادلة   ويف املرتل   تسوية الرتاعات والعزل القسري     

ويف هذا السياق، تالحظ اللجنة     . م وإهانة وهتميش ملاليني النساء والفتيات األفغانيات      من آال 
  :يلي بقلق كبري ما

  عدم وجود تدابري فعالة ملنع ظاهرة الزواج املبكر والقسري والقضاء عليها؛  )أ(  
عدم جترمي جرائم الشرف يف قانون القضاء على العنف ضد املرأة وكـون               )ب(  

يعفي مرتكيب جرائم الشرف من العقاب على القتل ويعاقبهم         ) ٣٩٨املادة  (ت  قانون العقوبا 
  بالسجن ملدة تقل عن سنتني؛

تورط اآلليات التقليدية لتسوية الرتاعات يف استدامة املمارسات الـضارة،            )ج(  
واإلفالت من العقاب الذي ينعم به يف حاالت كثرية مرتكبو هذه املمارسات نتيجة لتراخي              

  لسلطات احمللية والسلطات احلكومية والزعماء والشيوخ الدينيني؛ وتواطؤ ا
 استراتيجية وطنية لتنفيذ قانون القـضاء       وضعحتث اللجنة الدولة الطرف على        -٥٦

  :يلي على العنف ضد املرأة وبصفة خاصة ما
املمارسات الضارة اليت تعترب جرميـة مبوجـب        مرتكيب  ضمان مقاضاة     )أ(  

  القانون املذكور؛
 من قانون العقوبات واعتماد تـشريع يـنص علـى           ٣٩٨إلغاء املادة     )ب(  

  عقوبات تتناسب مع خطورة جرائم الشرف؛
إنشاء برامج للتوعية والتثقيف ووضع مواد تدريسية تراعي املساواة بني            )ج(  

اجلهات صاحبة املصلحة، مبا يف ذلك اجملتمع       مجيع  اجلنسني وكتب مدرسية لتوعية وتنوير      
ن باآلثار الضارة لبعض املمارسات التقليدية أو العرفية وبأحكـام          ولشيوخ الديني احمللي وا 

قانون القضاء على العنف ضد املرأة وضمان إدراج مبدأ مصاحل الطفل الفضلى بالكامل             
 عدم إضفاء الـصفة  لضمانيف القانون اجلديد املتعلق بتسوية الرتاعات بالطريقة التقليدية        

  ى املمارسات الضارة جتاه األطفال؛الشرعية أو املؤسسية عل
الدوري املقبل للدولة الطـرف عـن        تقدمي معلومات وافية يف التقرير      )د(  

  .التدابري العملية املتخذة للقضاء على املمارسات الضارة وعما آلت إليه من نتائج

  مستوى املعيشة    
ني للخطر اليت ترمـي     حتيط اللجنة علماً باالستراتيجية الوطنية لألطفال املعرض      بينما    -٥٧

إىل إنشاء نظام شامل حلماية الطفل ودعم األسرة، تعرب عن قلقها ألن ثلث األسر واألطفال      
 يف املائـة مـن األسـر      ٣٧الذين يعيشون يف الدولة الطرف يعانون من الفقر املدقع وهناك           

ـ           يعيشونواألطفال اآلخرين    احلة  فوق خط الفقر بقليل، وألن إمكانية احلصول على مياه ص
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للشرب ال تتاح سوى ألقل من ربع األسر األفغانية وأن مرافق الصرف الصحي متاحة ألقل               
 الدولة الطـرف    الفتقاروتعرب اللجنة يف هذا السياق، عن قلقها        . من ثلث هذه األسر فقط    

  .خدمات لدعم األسرة يف تربية أطفاهلا وضمان حقوقها يف التنمية الشاملة
 مجيع التـدابري الالزمـة لتقـدمي الـدعم          اختاذلطرف إىل   تدعو اللجنة الدولة ا     -٥٨

واملساعدة املادية إىل األسر احملرومة اقتصادياً، مبا يف ذلك تنفيذ برامج تـستهدف أشـد               
  . فئات األسر احتياجاً على مستوى اجملتمع احمللي

  ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨املواد (التعليم واألنشطة الترفيهية والثقافية   - زاي  

  التعليم، مبا يف ذلك التدريب والتوجيه املهنيان    
 واسـتراتيجية التعلـيم    ٢٠٠٨حتيط اللجنة علماً باعتماد قانون التعلـيم يف عـام             -٥٩

، وتثين اللجنة على الدولة الطرف للتوسع اهلائل        ٢٠١٤-٢٠١٠ و ٢٠١٠-٢٠٠٦ للفترتني
بني ومعـدل   درسني املـدرَّ  يف نظام التعليم خالل العقد املاضي من حيث عدد املدارس وامل          

. التحاق األطفال باملدارس، مبا يف ذلك االرتفاع امللحوظ يف معدل التحاق الفتيات باملدارس            
 بيد أن اللجنة تشعر بالقلق ألن زهاء نصف أطفال الدولة الطـرف مل يلتحقـوا باملدرسـة                

قطاع عن املدرسـة    والستمرار التفاوت اجلنساين املفرط فيما يتعلق بااللتحاق باملدرسة واالن        
وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً ألن االعتمادات املخصـصة يف          . الثانوية على مجيع املستويات   

رس وترميمهـا وإنفـاذ     اامليزانية لقطاع التعليم ال تزال غري كافية لبناء هياكل أساسية للمد          
ملـدارس لآلبـاء   أحكام توفري التعليم اجملاين واإللزامي والذي من شأنه أن يؤدي إىل مطالبة ا       

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء حمدودية حصول األطفال الـذين         . "طوعية"يسمى مبنح    بتقدمي ما 
  .سيما أطفال اهلندوس والكوتشي ينتمون إىل األقليات على التعليم، وال

تعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء اهلجمات اليت شنتها اجلماعات املتمردة علـى             و  -٦٠
 وأسفرت عن مقتل العشرات من التالميذ واملدرسني وأدت إىل إغالق مئات            املرافق املدرسية 

وتشعر اللجنة بالقلق . سيما يف جنوب البلد ، وال٢٠٠٧املدارس يف مجيع أحناء البلد منذ عام       
بصفة خاصة ألنه يف ظل الظروف السائدة للرتاع، تستخدم املدارس خـالل االنتخابـات              

  .ت العسكرية الدولية والوطنيةكمراكز لالقتراع وحتتلها القوا
  : مبا يليبأن تقومتوصي اللجنة الدولة الطرف   -٦١

ختصيص املزيد من املوارد لقطاع التعليم للتوسع يف املرافـق املدرسـية              )أ(  
 يف مجيع أحناء الدولة الطـرف، وإنـشاء نظـام    بنائها هذه املرافق أو إعادة بناءاملناسبة و 

  فال ذوي اإلعاقة وباألطفال من مجيع األقليات؛تعليمي شامل حقاً يرحب باألط
ميع أشكال الفـساد يف النظـام       جل وضع حد تعزيز اجلهود الرامية إىل       )ب(  
  التعليمي؛
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زيادة خمصصات متويل التعليم يف املناطق األفقر واألشد تـأثراً بـالرتاع            )ج(  
ـ  واملناطق النائية لضمان املساواة يف حصول مجيع األطفال على التعلـيم            يف ذلـك    ن، مب

  األطفال األشد ضعفاً وحرماناً؛
اختاذ تدابري فعالة لتعزيز حق الفتيات يف التعليم بتنظيم محالت التعبئـة              )د(  

  بات تدريباً مالئماً وضمان أمنهن؛االجتماعية وزيادة عدد املدرسات املدرَّ
ـ        ) ه(   تعلم حتسني نوعية التعليم بتنقيح املناهج الدراسية واستخدام أساليب ال

  بني؛التفاعلي وتعيني مدرسني مدرَّ
القضاء على ممارسات التحرش اجلنسي باألطفـال وإيـذائهم داخـل             )و(  

املدارس وخارجها من خالل تنظيم محالت إعالمية وإنفاذ القانون وتوفري خطوط هاتفيـة           
  للمساعدة ودور لإليواء؛

، مبـا يف ذلـك   ب البدين وغريه من أشكال العنف يف املدرسة  اإهناء العق   )ز(  
تسلط األقران عن طريق تدريب املدرسني ووضع خطط عمل خمصصة للمدارس وتشديد            

  تفتيش املدارس؛
  تعزيز مشاركة التالميذ يف مجيع القضايا اليت هتمهم يف املدرسة والتعليم؛  )ح(  
ات استخدام مجيع السبل حلماية املدارس واملدرسني واألطفال من االعتداء          )ط(  

 يف ذلك اآلباء واألطفال يف وضع تدابري حلماية املدارس من           تمعات احمللية، مبن  وإشراك اجمل 
  االعتداءات والعنف محاية أفضل؛

  .(CRC/GC/2001/1) أهداف التعليمب املتعلق ١مراعاة التعليق العام رقم   )ي(  

 ٣٠و) د(و) ب(٣٧ و ٤٠ و ٣٩ و ٣٨ و ٢٢املـواد   (تدابري احلماية اخلاصة      - حاء  
  )تفاقية من اال٣٦-٣٢و

  األطفال املشردون داخلياً أو الالجئون    
تثين اللجنة على الدولة الطرف للجهود اليت تبذهلا يف تقدمي املساعدة إىل األطفـال                -٦٢

سيما األطفال الذين كانوا مشردين داخلياً يف الفترة ما بـني           العائدين واملشردين داخلياً، وال   
بيد أن اللجنة تعـرب  .  والييت هيلمند وبدغيس يف٢٠١٠يوليه  / ومتوز ٢٠٠٩يونيه  /حزيران

عن قلقها لعدم وجود سياسات واضحة يف الوقت الراهن ترمي إىل رصد حالـة األطفـال                
املشردين داخلياً وأسرهم واالستجابة الحتياجاهتم، وألن األطفـال الالجـئني والعائـدين            

لون يواجهـون ظروفـاً     واملشردين داخلياً، وبصفة خاصة، أطفال الباشتون واجلوجي ال يزا        
  . على وثائق هوية وعلى التعليم واحلصولمعيشية قاسية ومشاكل يف تسجيل مواليدهم
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سياسات واضحة لرصد حالة األطفـال       وضعحتث اللجنة الدولة الطرف على        -٦٣
يالء إلدعم محاية املشردين داخلياً يف الوقت املناسب و        ولويةأإعطاء  املشردين داخلياً مع    

وتدعو اللجنة أيضاً الدولة    . لواجب لتلبية احتياجاهتم من حيث الصحة والتعليم      االعتبار ا 
 التدابري الضرورية لضمان عدم حرمان األطفال العائـدين والالجـئني           اختاذالطرف إىل   

واملشردين داخلياً من إمكانية احلصول على التعليم ووثائق اهلوية، وعدم ممارسة التمييـز             
وتشجع اللجنة الدولة الطرف علـى      . اإلثينهم  ئاس منش ضدهم بأي شكل آخر على أس     

 املتعلقة مبركز األشخاص عـدميي اجلنـسية واتفاقيـة          ١٩٥٤االنضمام إىل اتفاقية عام     
   . املتعلقة خبفض حاالت انعدام اجلنسية١٩٦١ عام

  األطفال املتأثرون بالرتاع املسلح    
 باألطفال املعنية الوزارات بني ركةاملشت التوجيهية اللجنةترحب اللجنة بإنشاء    بينما    -٦٤

 وباعتماد خطة عمل للتصدي لالنتهاكات اجلـسيمة الـيت          ٢٠١٠ يف عام    املسلح والرتاع
اللجنة عن قلقها لعدم وجود إشارة حمددة       تعرب  ارتكبت ضد األطفال األفغان أثناء الرتاع،       

 إىل املوارد املخصصة لتلبية إىل االحتياجات اخلاصة جلميع األطفال املتأثرين بالرتاع املسلح وال
 الربنامج األفغاين لتحقيق السالم وإعادة اإلدمـاج      يف  احتياجاهتم أو املسؤوليات اخلاصة هبم      

وتالحظ اللجنة بقلق أيضاً أنه على الرغم من أن احلـد األدىن لـسن      . ٢٠١٠املنشأ يف عام    
إن جتنيد األطفـال دون   عاماً مبوجب املرسوم الرئاسي، ف١٨التجنيد يف الشرطة واجليش هو      

وتـشعر  .  عاماً مستمر يف الدولة الطرف، مبا يف ذلك يف صفوف الشرطة األفغانية            ١٨سن  
اللجنة بالقلق أيضاً ألنه عندما يقبض على األطفال الذين تستخدمهم مجاعات املتمردين فإهنم             

فق القـوات   حيتجزون مع الكبار بتهمة اإلخالل باألمن القومي لفترات زمنية مطولة يف مرا           
املسلحة الدولية أو املديرية الوطنية لألمن مع إتاحة إمكانية حمدودة هليئات محايـة الطفـل               

  .الوطنية والدولية للوصول إليهم
  :يلي ا مبالقيامحتث اللجنة الدولة الطرف على   -٦٥

ضمان إدراج االعتمادات واملوارد املناسبة املخصصة لألطفال يف مجيـع            )أ(  
  عاهدات اليت تتعلق بالسلم واملصاحلة؛املفاوضات وامل

تنفيذ خطة العمل املشار إليها أعاله للتصدي لالنتـهاكات اجلـسيمة             )ب(  
   حلقوق الطفل اليت ارتكبت ضد األطفال األفغان أثناء الرتاع؛ةالست

إتاحة إمكانية وصول هيئات محاية الطفل الوطنية والدولية بانتظـام إىل             )ج(  
 على مجيع املستويات، مبا يف ذلك املرافق التابعة للمديرية الوطنيـة            مجيع مرافق االحتجاز  

لألمن، وضمان مراعاة األصول القانونية فيما خيص مجيع األحداث احملتجـزين بـسبب             
  ارتباطهم املزعوم جبماعات مسلحة؛
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األخـرية للممثلـة    لتوصيات الواردة يف تقرير البعثـة       الكامل ل تنفيذ  ال  )د(  
اليت قامت هبا إىل أفغانـستان يف       املسلحة   عام املعنية باألطفال والرتاعات   اخلاصة لألمني ال  

  .٢٠١٠فرباير / شباط٢٦ إىل ٢٠الفترة من 

  االستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفال    
احلـد   (١٣٨ترحب اللجنة بالتصديق على اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم          بينما    -٦٦

 وباحلكم الوارد يف قانون العمل الذي )لسوأ أشكال عمل األطفاأ( ١٨٢ورقم ) األدىن للسن
عن قلقها ألن نصف األطفال     اللجنة  مثانية عشر عاماً، تعرب     يف  حيدد احلد األدىن لسن العمل      

وتالحظ . يف الدولة الطرف ناشطون اقتصادياً، وخيضع أغلبيتهم ألسوأ أشكال عمل األطفال          
اجلهود ملنع السخرة يف القطاعني غري النظامي والقطـاع         اللجنة أيضاً عدم بذل ما يكفي من        
وتالحظ اللجنة بقلق بالغ، أن نسبة كبرية من األطفـال          . اخلاص حيث يعمل معظم األطفال    

 عاماً ويعملون طوال اليوم وأن أكثر من ثلث األطفـال           ١١ و ٥العاملني يبدأون العمل بني     
ن بسبب حاجتهم إىل العمل وارتفاع تكلفـة     العاملني أيضاً ال يذهبون إىل املدرسة وهم أميو       

  .املصروفات املرتبطة باملدرسة وقرار آبائهم عدم تسجيلهم يف املدرسة
  : مبا يليالقيامحتث اللجنة الدولة الطرف على   -٦٧

إجراء دراسة استقصائية وطنية تتعلق بعمل األطفال جلمع بيانات موثوقة            )أ(  
األطفال ودعم التوصـيات الـيت سـتعاجل        وصحيحة تساعد على فهم ديناميات عمل       

  األسباب اجلذرية لعمل األطفال وخماطر عمل األطفال يف مجيع أحناء البلد؛
وضع إطار قانوين قوي وآلية إنفاذ للقضاء على عمل األطفال، مبـا يف               )ب(  

  ذلك يف القطاعني غري النظامي والقطاع اخلاص؛
 مجيع اجلهود املبذولة للقضاء     إدماج األطفال وممثلي منظمات األطفال يف       )ج(  

  على عمل األطفال؛
إتاحة فرص التعليم لألطفال الذين يتعني عليهم العمل إلبقاء أسرهم على   )د(  
  قيد احلياة؛

إذكاء الوعي باآلثار السلبية لعمل األطفال عن طريق تنظـيم محـالت              ) ه(  
  .إعالمية واسعة للجمهور

  أطفال الشوارع    
قلقها لوجود أعداد كبرية من األطفال يعملـون يف الـشوارع يف   تعرب اللجنة عن     -٦٨

الدولة الطرف، وألن هؤالء األطفال يتعرضون بدرجة شديدة خلطر استغالهلم وإيذائهم بدنياً            
وتعرب اللجنة عن قلقها بصفة خاصـة ألن أطفـال الـشوارع كـثرياً              . وعاطفياً وجنسياً 

 وتستدرجهم اجلماعـات اإلجراميـة لتعـاطي        اجلنسجمال   يف   َشَغلُون بصفتهم عاملني  ُي ما
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وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً ألن أطفال الشوارع الـذين هـم دون سـن       . املخدرات باحلقن 
  .املسؤولية اجلنائية يتعرضون للتوقيف واالحتجاز من قبل الشرطة الوطنية األفغانية

 لدعم السلطات   وثيق مع اجملتمع املدين   ال تعاونالحتث اللجنة الدولة الطرف على        -٦٩
احمللية يف وضع استراتيجيات لإلدماج االجتماعي وتنفيذها فيما خيص أطفال الـشوارع            

  .وأسرهم

  االستغالل واإليذاء اجلنسيان    
تعرب اللجنة عن قلقها الشديد ألن الدولة الطرف مل تتخذ سوى إجراءات حمدودة               -٧٠

ق واسع وألن مرتكيب أفعال اإليـذاء  ملكافحة اإليذاء واالستغالل اجلنسيني لألطفال على نطا    
 تقصِّرأيضاً ألنه يف الوقت الذي      وتشعر اللجنة بقلق بالغ     . تلك ينعمون باإلفالت من العقاب    

فيه السلطات بصورة منهجية يف مقاضاة مرتكيب أفعال اإليذاء اجلنسي، فإن األطفال الضحايا             
 ويتهمون جبـرائم كالفـسق      يعتربون يف حاالت كثرية جمرمني ويعاملون على هذا األساس        

  :ما يليوتعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء . اواملثلية اجلنسية والفرار من املرتل والزن
  إلصاق العار والوصم بالطفل الضحية عوضاً عن اجلاين؛  )أ(  
 يف  عدم وضع تعريف واضح جلرمية االغتصاب وفصلها عن جرمية الـزىن            )ب(  

انون العقوبات ألنواع أخرى من اإليذاء اجلنسي، مبا يف ذلك          التشريع احمللي، وعدم تضمني ق    
  ؛ فضالً عن االستغالل اجلنسياإليذاء يف العالقات املثلية اجلنسية

عدم وجود آلية ميكن من خالهلا للضحايا من األطفال تقـدمي شـكاوى               )ج(  
  واحلصول على خدمات احلماية واملعافاة مع محاية خصوصيتهم؛

 خلَطر القتـل بـدافع     ضحايا اإليذاء واالستغالل اجلنسيني      تعرض الفتيات   )د(  
أو الزواج القسري باملغتـصب      (baad)التزويج قصد التعويض أو الصلح      مارسة  ملالشرف و 

  .نبذ من أسرهنللو
  : مبا يليالقيامتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل   -٧١

للحـد  وضع برامج ومحالت إلذكاء الوعي مبشاركة األطفال        التعجيل ب   )أ(  
من املعايري االجتماعية الثقافية اليت تفضي إىل اإليذاء اجلنسي لألطفال والتغاضـي عـن              

  مرتكيب أفعال اإليذاء ووصم الضحايا؛
 مـن   الفتيات والفتيان  لتوفري احلماية املناسبة جلميع      اتمراجعة التشريع   )ب(  

  االغتصاب؛مجيع أشكال اإليذاء والعنف اجلنسيني وضمان وضع تعريف واضح جلرمية 
ضمان اعتبار األطفال الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال اإليـذاء             )ج(  

واالستغالل اجلنسيني ضحايا ومعاملتهم على هذا األساس وعـدم اهتـامهم بـاإلجرام             
  جمرمني؛بصفة واحتجازهم 
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 الئمةتعزيز وحدات االستجابة لألسر وحتديد إجراءات وآليات فعالة وم          )د(  
   لتلقي الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها؛رعةسللطفل على وجه ال

ضمان تقدمي مرتكيب أفعال اإليذاء واالستغالل اجلنسيني لألطفـال إىل            ) ه(  
  العدالة ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع اجلرائم اليت ارتكبوها؛

وضع استراتيجية وطنية لتلبية االحتياجات السكنية والصحية والقانونية          )و(  
  . اعية لضحايا االستغالل والعنف اجلنسيني من األطفالوالنفسية واالجتم

  البيع واالجتار واخلطف    
تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما تقوم به اجلماعات اإلجرامية من االجتار باألطفـال                -٧٢

داخل البلد أساساً ويف البلدان اجملاورة ألغراض إكراههم على البغاء والتـسول والعمـل يف               
وتشعر اللجنـة   .  السجاد وأنشطة هتريب املخدرات واخلدمة يف املنازل       أفران اآلجر ومصانع  

بقلق بالغ أيضاً ألن بعض األسر تبيع أطفاهلا عن علم ملمارسة أنشطة البغاء باإلكراه، مبـا يف               
العمل القليل الذي أجنـز     بقلق  وتالحظ اللجنة   . )رقص الغلمان  ("باشا بازي " ذلك ممارسة 

 وخطة العمل الوطنيـة     ٢٠٠٨ االختطاف واالجتار بالبشر لعام      لتنفيذ أحكام قانون مكافحة   
 بشأن مكافحة االجتار باألطفال، كما تالحظ أن اإلدانات جبرائم االجتار بالبشر            ٢٠٠٤لعام  
تزال نادرة يف حني أن ضحايا االجتار يعاقبون على أفعال رمبا يكونـون قـد ارتكبوهـا                  ال

يف السجون بانتظار تسوية قضاياهم القانونية علـى        زج هبم   كنتيجة مباشرة لالجتار هبم، ويُ    
  .الرغم من االعتراف بوضعهم كضحايا

ـ      أن تعتمد حتث اللجنة الدولة الطرف على        -٧٣ ذ بالكامـل    تدابري عملية لكـي ينفَّ
بصفة خاصة مقاضـاة    أن تضمن   ن مبكافحة االجتار بالبشر، و    االقانون وخطة العمل املتعلق   

وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطـرف إىل  . إذا ما ثبت أهنم مذنبون   اجلناة ومعاقبتهم بفعالية    
 عدم تعرض األطفال ضحايا االجتار للعقاب والسجن على أفعال غري مـشروعة   أن تكفل 

 تلقيهم خلدمات احلماية وإعادة التأهيـل   وأن تضمن ارتكبوها كنتيجة مباشرة لالجتار هبم      
عرضني ملمارسة االجتار بالبشر ملا تنطوي عليه       وتنظيم محالت توعية عامة لتنبيه السكان امل      

يف التـصديق   أن تنظر   وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على       . هذه املمارسة من خماطر   
على بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال وقمعه واملعاقبة عليـه            

  ).املعروف بربوتوكول االجتار باألشخاص(

   األحداثإدارة شؤون قضاء    
، وبإنشاء نظام متخـصص     ٢٠٠٥ترحب اللجنة باعتماد قانون األحداث يف عام          -٧٤

بيد أن اللجنة تعرب عن بالغ      . لقضاء األحداث على أساس قانون األحداث املشار إليه أعاله        
  :يلي قلقها إزاء حالة قضاء األحداث يف الدولة الطرف وبصفة خاصة إزاء ما
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يتوىل قضاة  ست مقاطعات و  اكم لألحداث سوى يف     ال توجد إىل اليوم حم      )أ(  
غـري متخصـصني يف    هؤالء القضاة ، ومعظماألطفال الذين خيالفون القانوناألسرة حماكمة   

   قضاء األحداث؛جمال
 إىل احلكـم علـى      "اً مشيناً سلوك"تعد  ميكن أن تؤدي جرائم املكانة اليت         )ب(  

ن ضحايا للعنف واإلساءة واللوايت ُيحّملن      سيما الفتيات اللوايت يقع    األطفال كمجرمني، وال  
  مسؤولية األفعال اإلجرامية املرتكبة حبقهن؛

ال ُيلجأ إىل االحتجاز كمالذ أخري ويوجد عـدد كـبري مـن األطفـال                 )ج(  
احملتجزين، ونصفهم تقريباً هو رهن احلبس االحتياطي يف حني أن زهـاء نـصف الفتيـات        

حداث متهمات مبا يسمى باجلرائم األخالقيـة، مثـل         املوجودات يف مراكز إعادة تأهيل األ     
  ؛ أثناء فترة احلمل وأثناء والدة أطفاهلن حىتوفرار بعضهنالفرار من املرتل، 

يوجد يف مراكز إعادة تأهيل األحداث عدد كبري من األطفال ممن هم دون               )د(  
   عشر عاماً؛اثين ة يفسن املسؤولية اجلنائية احملدد

جأ إىل إجراءات بديلة لالحتجاز على الـرغم مـن اخليـارات            نادراً ما ُيل    ) ه(  
  ؛٢٠٠٥املنصوص عليها يف قانون األحداث الصادر يف عام 

ال حيتجز العديد من األطفال بصورة منفصلة عن الكبار وال يوفر هلم مـا                )و(  
ء يكفي من الغذاء والرعاية واحلماية والتعليم والتدريب املهين وكثرياً ما خيـضعون لإليـذا             

  والتعذيب؛
ال حيصل األطفال على املساعدة القانونية، مبا يف ذلك أثناء وجـودهم يف               )ز(  

  احملكمة وغالباً ما تنتزع اعترافاهتم بالقوة؛
لألطفـال مبقابلـة    ال يعلم كثري من اآلباء عن احتجاز أبنائهم وال يسمح             )ح(  
  .آبائهم
ألحداث متماشياً متاماً مـع     بأن جتعل نظام قضاء ا    الدولة الطرف    اللجنة   وصيت  -٧٥

 مبا يف ذلـك     ،، ومع سائر املعايري ذات الصلة     ٤٠ و ٣٩ و ٣٧ال سيما املواد    واالتفاقية،  
، )قواعـد بـيجني   (قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث          

 تعلقـة امل، والقواعد   )مبادئ الرياض التوجيهية  (واملبادئ التوجيهية ملنع جنوح األحداث      
، ومبادئ فيينا التوجيهيـة للعمـل       )قواعد هافانا (ماية األحداث اجملرَّدين من حرِّيتهم      حب

) ٢٠٠٧(١٠للجنة رقم   العام  تعليق  الاملتعلق باألطفال يف نظام العدالة اجلنائية؛ وكذلك        
حتث اللجنـة الدولـة   و. (CRC/C/GC/10)  الطفل يف إطار قضاء األحداث     وققحب املتعلق

  : يلية خاصة على أن تقوم مباالطرف بصف
  ؛ باحلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائيةااللتزام التام  )أ(  
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  تعزيز اجلهود الرامية إىل إنشاء حماكم متخصصة يف مجيع أحناء البلد؛  )ب(  
 من أجل نزع صفة اجلرم عمـا يـسمى بـاجلرائم            اتمراجعة التشريع   )ج(  

  على هذا األساس؛األخالقية وإطالق سراح األطفال احملتجزين 
لقانون أو  والتعذيب عند احتكاكه با   ضمان عدم تعرض أي طفل لإليذاء         )د(  
  سيما أثناء توقيفه والتحقيق معه؛  ، والخمالفته له
احترام حق الطفل يف إبالغه بالتهم املوجهة ضده ويف االتصال بأسـرته              ) ه(  

  وحق اآلباء يف احلصول على املعلومات؛
إىل احلبس االحتياطي لألطفـال وطـول فتـرة احلـبس           تقييد اللجوء     )و(  

  االحتياطي مبوجب القانون؛
 مـن   مبـا يكفـي   تزويد األطفال، الضحايا واملّتهمني على حّد سواء،          )ز(  

املساعدة القانونية وغريها من املساعدات يف مرحلة مبكِّرة من بدء اإلجراءات ويف مجيع             
  مراحل اإلجراءات القانونية؛

م تطبيق إجراء االحتجاز إال كمالذ أخري وألقصر فترة زمنيـة           كفالة عد   )ح(  
  ممكنة واستعراضه على أساس منتظم بغرض سحبه؛

ضمان أال يبقى األطفال احملرومون مـن       إىل  مواصلة بذل اجلهود الرامية       )ط(  
ئة عادة التأهيل أو يف مرافق االحتجاز، وأن تتوفَّر هلم بي     إيتهم أبداً مع الكبار يف مراكز       حرِّ

، وأن يوفر هلم الغـذاء      ، وأن يبقوا على اّتصال منتظم مع أسرهم       ومالئمة للطفل مأمونة  
  ؛والتعليم والتدريب املهين

واإلفراج  االهتمامات،   منحى مثل تغيري    ،تعزيز التدابري البديلة لالحتجاز     )ي(  
   ؛ك، وتقدمي املشورة، واخلدمة اجملتمعية أو تعليق األحكام، حيثما أمكن ذلاملشروط
زيد من املساعدة التقنية يف جمال قضاء األحـداث وتـدريب           املالتماس    )ك(  

الشرطة من الفريق املشترك بني الوكاالت املعين بقضاء األحداث الذي يضّم مكتب األمم  
املتحدة املعين باملخّدرات واجلرمية واليونيسيف ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق           

  ؛ميةاإلنسان ومنظمات غري حكو
قوق الطفـل يف    املتعلق حب ) ٢٠٠٧(١٠للجنة رقم   العام  تعليق  ال مراعاة  )ل(  

  .(CRC/C/GC/10) إطار قضاء األحداث

  محاية الشهود وضحايا اجلرائم    
قانونيـة  اللـوائح   الحكـام و  بأن تعتمد األ  كذلك  الدولة الطرف   توصي اللجنة     -٧٦
الـضحايا،  تفاقية جلميع األطفـال     توفري احلماية املنصوص عليها يف اال     لضمان  ناسبة،  امل
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 والعنف املرتيل واالستغالل اجلنسي واالقتصادي واالختطـاف        اإليذاء ضحايا   لكاألطفا
بادئ األمـم املتحـدة     واملراعاة التامة مل   واألطفال الشهود على تلك اجلرائم،       ،واالجتار

رفق م(لشهود عليها   التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية وا         
  ).٢٠٠٥/٢٠قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

  التصديق على الصكوك الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان  - طاء  
مبوجب  اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها األولية على وجه السرعة  توصي  -٧٧

ألطفال يف الرتاعات    ا إشراكالربوتوكول االختيـاري التفاقيـة حقوق الطفل املتعلـق ب      
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفـال وبغـاء           و املسلحة،

 إىل مجيـع    أن تنـضم  تشجعها على   كما  . باحيةاألطفال واستغالل األطفال يف املواد اإل     
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال       الصكوك األساسية حلقوق اإلنسان، مبا فيها       

 حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة وبروتوكوهلـا          اتفاقيةاملهاجرين وأفراد أسرهم، و   
االختياري، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، وأن تنظر يف            

 املتعلقة باالختصاص والقانون الساري واالعتـراف       ٣٤اتفاقية الهاي رقم    االنضمام إىل   
   .١٩٩٦ املسؤولية األبوية وتدابري محاية األطفال لعام واإلنفاذ والتعاون يف جمال

  املتابعة والنشر  - ياء  

  املتابعة    
  مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هـذه       بأن تتخذ توصي اللجنة الدولة الطرف       -٧٨

التوصيات تنفيذاً كامالً بوسائل، منها إحالتها إىل أعضاء احلكومة، والربملـان، وجمـالس             
 وغريها من احلكومات احمللية، حسب االقتضاء، من أجل النظر فيهـا علـى              املقاطعات،

  .النحو املالئم واختاذ املزيد من اإلجراءات بشأهنا

  النشر    
والردود اخلطية اليت     األويل تقريرها  أيضاً الدولة الطرف بأن تتيح     توصي اللجنة   -٧٩

علـى نطـاق    ظات اخلتامية   املالح الواردة يف     إىل اللجنة والتوصيات ذات الصلة     قدمتها
لعامـة  )  ال احلصر  املثالعلى سبيل   ( اإلنترنت   عن طريق بلغات البلد، مبا يف ذلك      واسع  
، والفئات املهنية، واألطفال، هبـدف  والفئات الشبابية، ومنظمات اجملتمع املدين،  اجلمهور

  .حول االتفاقية والتوعية هبا وتنفيذ أحكامها ورصد تطبيقهاإثارة النقاش 
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  التقرير املقبل  - فكا  
 اللجنة الدولة الطرف إىل أن تقدم تقريرها اجلامع للتقارير الدوريـة مـن              تدعو  -٨٠

، وأن تـدرج يف التقريـر   ٢٠١٦أبريـل  / نيسان٢٦الثاين إىل اخلامس يف موعد أقصاه    
وتوجه اللجنة عناية الدولة الطـرف إىل       . معلومات تتعلق بتنفيذ هذه املالحظات اخلتامية     

 تشرين  ١ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير املتعلقة مبعاهدة حمددة اليت اعتمدهتا يف            مبادئها
، كما تذكر الدولة الطرف بضرورة أن متتثل        (CRC/C/58/Rev.2) ٢٠١٠أكتوبر  /األول

وحتـث  .  صـفحة  ٦٠تقاريرها املقبلة هلذه املبادئ التوجيهية وأال يتجاوز عدد صفحاهتا          
لى تقدمي تقريرها وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقدمي التقـارير، ويف          اللجنة الدولة الطرف ع   

حال جتاوز التقرير املقدم العدد احملدد للصفحات، سُيطلب إىل الدولة الطرف مراجعـة             
وتذكّر اللجنة الدولـة    . تقريرها وإعادة تقدميه وفقاً للمبادئ التوجيهية املشار إليها أعاله        

من مراجعة التقرير وإعادة تقدميه فال ميكن ضمان ترمجة         الطرف بأنه يف حال عدم متكنها       
  .التقرير ألغراض النظر فيه من قبل هيئة املعاهدة

 اللجنة الدولة الطرف أيضاً إىل تقدمي وثيقة أساسية حمّدثة وفقا ملتطلبـات             وتدعو  -٨٥
ر اليت أقرها    الواردة يف املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقاري       املشتركةالوثيقة األساسية   

 / يف حزيـران   حقـوق اإلنـسان   االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئات معاهدات        
حمـددة والوثيقـة    ويشكل التقرير املتعلق مبعاهـدة      . )HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦ يونيه

  . االلتزام بإعداد تقارير منسقة مبوجب االتفاقية معاًاألساسية املشتركة

        
  


