
اتفاقية حقوق الطفل

 CRC األمم املتحدة
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

(A)     GE.04-43783    251004    291004 

 حقوق الطفلة نجل
 الدورة السادسة والثالثون

 ٢٠٠٤يونيه / حزيران٤ �مايو / أيار١٧

 تقرير عن الدورة السادسة والثالثني

 )٢٠٠٤يونيه / حزيران٤ �مايو / أيار١٧جنيف، (

Distr. 
GENERAL 
 
CRC/C/140 
27 September 2004 
 
ARABIC 
Original: ENGLISH 



CRC/C/140 
Page 2 

 

 احملتويات
 الصفحة ـراتـالفق الفصل
 ٣ ١٤ � ١ .......................................املسائل التنظيمية واملسائل األخرى  -أوالً

 ٣ ٣ � ١ .......................................راف يف االتفاقية الدول األط -ألف 
 ٣ ٤    ..............................................افتتاح الدورة ومدهتا  -باء  
 ٣ ٨ � ٥ .................................................العضوية واحلضور  -جيم 
 ٤ ٩    ...................................................جدول األعمال  -دال  
 ٥ ١٢-١٠ ......................................الفريق العامل السابق للدورة  -هاء  
 ٥ ١٣    ......................................................تنظيم العمل  -واو  
 ٥ ١٤    ........................................االجتماعات العادية املقبلة  -زاي 

  من االتفاقية ومبوجب٤٤مبوجب املادة املقدمة من الدول األطراف ير التقار -ثانياً
 ٦ ٦٤٢- ١٥ ..الربوتوكول االختياري املتعلق باشتراك األطفال يف النـزاعات املسلحة  
 ٦ ٢٢- ١٥ .....................................................تقدمي التقارير  -ألف 
 ٧ ٦٤٢- ٢٣ .........................النظر يف التقارير املقدمة مبوجب االتفاقية  -باء  
 ٧ ٩٣- ٢٣ ...................................السلفادور : املالحظات اخلتامية  
 ٢٢ ١٥٩- ٩٤ ..........................................بنما : املالحظات اخلتامية  
 ٣٦ ٢٣٩-١٦٠ .......................................رواندا : املالحظات اخلتامية  
 ٥٤ ٣٠٢-٢٤٠ ........................سان تومي وبرينسييب : املالحظات اخلتامية  
 ٦٧ ٣٧٤-٣٠٣ ........................................ليبرييا : املالحظات اخلتامية  
 ٨٢ ٤٥٧-٣٧٥ .......................................ميامنار : املالحظات اخلتامية  
 ١٠٢ ٥١١-٤٥٨ .....................................دومينيكا :  اخلتاميةاملالحظات  
 ١١١ ٥٧٩-٥١٢ مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية: املالحظات اخلتامية للجنة حقوق الطفل  
 ١٢٥ ٦٤٢-٥٨٠ ..............................................فرنسا : املالحظات اخلتامية  

 ١٣٩ ٦٤٣   .............التعاون مع هيئات األمم املتحدة وغريها من اهليئات املختصة  -ثالثـاً 
 ١٣٩ ٦٤٤   .................................................ناقشة العامة املقبل يوم امل -رابعـاً
 ١٣٩ ٦٤٥   ...........................................................أساليب العمل  -خامساً
 ١٣٩ ٦٤٦   .........................................................التعليقات العامة  -سادساً
 ١٤٠ ٦٤٧   ................مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة والثالثني  -سابعاً 
 ١٤٠ ٦٤٨   ............................................................اعتماد التقرير  -ثامنـاً

 املرفقات
 املرفق

 ١٤١ ..................................................................أعضاء جلنة حقوق الطفل  -األول 



CRC/C/140 
Page 3 

  املسائل التنظيمية واملسائل األخرى-أوالً 

  الدول األطراف يف االتفاقية-ألف 

الدورة ، وهو تاريخ اختتام ٢٠٠٤يونيه / حزيران٤بلغ عدد الدول األطراف يف اتفاقية حقوق الطفل، يف  -١
 ٤٤/٢٥التفاقية يف القرار    وكانت اجلمعية العامة قد اعتمدت ا     .  دولة ١٩٢السادسـة والـثالثني للجنة حقوق الطفل،        

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

ويف التاريخ نفسه، بلغ عدد الدول األطراف اليت صدقت على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق                 -٢
ودخل الربوتوكول  .  دولة ١١٥وقعت عليه    دولة، والدول اليت     ٧٢باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، أو انضمت إليه،         

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

. ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاين  ١٨ودخل هذا الربوتوكول حيز النفاذ يف       .  دول ١٠٨ دولـة، والـدول اليت وقعت عليه         ٧٣
 وفُِتَح باب   ٢٠٠٠مايو  / أيار ٢٥ املؤرخ   ٥٤/٢٦٣وكانـت اجلمعية العامة قد اعتمدت الربوتوكولني االختياريني يف القرار           

 org.ohchr.wwwوتتاح على املوقع    . ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ٥ا يف نيويورك يف     التوقـيع والتصديق عليهما أو االنضمام إليهم      
 .قائمة حديثة بالدول اليت وقعت أو صدقت على الربوتوكولني االختياريني أو انضمت إليهما

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

  افتتاح الدورة ومدهتا-باء 

مايو / أيار ١٧ نيف يف الفترة من   جب يف مكتب األمم املتحدة      السادسة والثالثني عقدت جلنة حقوق الطفل دورهتا       -٤
  ؛CRC/C/SR.947(ويرد يف احملاضر املوجزة ذات الصلة انظر        .  جلسة ٢٥وعقدت اللجنة   . ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٤إىل  
 .السادسة والثالثنية يف دورهتا ـد ملداوالت اللجنسر) 971؛ و939-938و ؛966-963و؛ 960-949و

  العضوية واحلضور�جيم 

تبني ذا التقرير قائمة بأمساء األعضاء،   هل األولوترد يف املرفق    .  مجيع أعضاء اللجنة   السادسة والثالثني حضـر الدورة     -٥
 إىل ١٧تغيب من (رة بأكملها كل من السيد ابراهيم عبد العزيز الشدي ومل يتمكن من حضور الدو    . مـدة شغلهم ملناصبهم   

، والسيد جاكوب أغبريت دوك     )٢٠٠٤مايو  / أيار ٢٨ إىل   ١٧تغيبت من   (، والسيدة جويس أليوش     )٢٠٠٤مايو  / أيار ٢١
تغيب (قطران  ، والسيد حامت    )٢٠٠٤مايو  / أيار ٢٨تغيبت يوم   (، والسيدة مشرية خطاب     )٢٠٠٤مايو  / أيار ٢١تغيب يوم   (

، )٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٤ إىل   ٢تغيبت من   (، والسيدة سيزوري شوتيكول     )٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٤مايو و / أيار ٢١يومي  
مايو / أيار ٢٨تغيبت يوم   (، والسيدة ماريليا ساردينربغ     )٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٢٤تغيبت يوم   (والسيدة روزا ماريا أورتيث     

 .تيلور من حضور الدورة السادسة والثالثنيومل تتمكن السيدة مارجوري ). ٢٠٠٤
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 مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان،     :  يف الدورة  ة ممثل ةالتالياألمم املتحدة    توكانـت هيـئا    -٦
 .لشؤون الالجئنيالسامية  ومفوضية األمم املتحدة ،)اليونيسيف(منظمة األمم املتحدة للطفولة و

ومنظمة األمم املتحدة    ،منظمة العمل الدولية  : يف الدورة أيضاً  الية ممثلة   الوكـاالت املتخصصة الت   وكانـت    -٧
 .ومنظمة الصحة العاملية، )اليونسكو(للتربية والعلم والثقافة 

 :وحضر الدورة أيضاً ممثلو املنظمات غري احلكومية التالية -٨

 منظمات ذات مركز استشاري عام

لتقدمي املساعدة التقنية املباشرة لس الدويل للمرأة، واحلركة الدولية اجملاالحتـاد الدويل لنقابات العمال احلرة، و     
 .منظمة زونتا الدوليةوالتحالف الدويل إلنقاذ الطفولة، ولعامل الرابع، ل

 منظمات ذات مركز استشاري خاص

ركة الدولية  وائتالف مكافحة االجتار باملرأة، واحل    واملنظمة العربية حلقوق اإلنسان،     ،  منظمة العفو الدولية   
للدفاع عن األطفال، وجلنة احلقوقيني الدولية، واالحتاد الدويل لألخصائيني االجتماعيني، واالحتاد الدويل            
للمشتغالت باملهن القانونية، واالحتاد الدويل ألرض اإلنسان، واخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان، واالحتاد            

 .نظمة العاملية ملناهضة التعذيب واملة، واملوحدةالعاملي لنساء الكنائس امليثودي

 منظمات أخرى

جمموعة املنظمات غري احلكومية املعنية باتفاقية حقوق الطفل، وفريق املنظمات غري احلكومية العامل من               
 .أجل التغذية، وشبكة العمل الدولية ألغذية الرّضع

  جدول األعمال- دال

ي على ـال التالـدول األعمـة جـ اللجن، أقرت ٢٠٠٤مايو / أيار١٧ املعقودة يوم ٩٤٧يف اجللسة و -٩
 ):CRC/C/138(أساس جدول األعمال املؤقت 

 إقرار جدول األعمال -١ 

 املسائل التنظيمية -٢ 

 تقدمي التقارير من الدول األطراف -٣ 

 النظر يف تقارير الدول األطراف -٤ 

 اهليئات املختصةغريها من ووالوكاالت املتخصصة األخرى التعاون مع هيئات األمم املتحدة  -٥ 
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 التقرير املقدم إىل اجلمعية العامة عن فترة السنتني -٦ 

 ساليب عمل اللجنةأ -٧ 

 تعليقات عامة -٨ 

 االجتماعات املقبلة -٩ 

 .مسائل أخرى -١٠ 

  الفريق العامل السابق للدورة-هاء 

 إىل ٣  سابق للدورة يف جنيف يف الفترة منوفقاً ملقرر اختذته اللجنة يف دورهتا األوىل، اجتمع فريق عامل      -١٠
 السيدة غالية آل ثاين والسيدة      وشارك يف هذا الفريق العامل مجيع األعضاء باستثناء       . ٢٠٠٤فـرباير   / شـباط  ٦

فوضية األمم  ملشارك يف االجتماع ممثلون     ما   ك . كامل فياليل والسيدة مارجوري تايلور     السيدجويـس أليوش و   
مفوضية و ، واليونسكو، منظمة األمم املتحدة للطفولة   ، و ومنظمة العمل الدولية  اإلنسان،  السامية حلقوق   املتحدة  

غري املنظمات  ممثل جملموعةوحضر االجتماع أيضاً . ، ومنظمة الصحة العامليةلشؤون الالجئنياألمم املتحدة السامية 
 .ية خمتلفة وطنية ودوليةاملعنية باتفاقية حقوق الطفل، فضال عن ممثلني ملنظمات غري حكومكومية احل

 من االتفاقية، من    ٤٥ و ٤٤والغـرض من الفريق العامل السابق للدورة هو تيسري عمل اللجنة مبقتضى املادتني               -١١
 مناقشتها مع ممثلي    قد تلزم ملسائل الرئيسية اليت    ا اً مسبق هخـالل قـيامه أساساً باستعراض تقارير الدول األطراف وحتديد         

 .كما أنه يتيح فرصة للنظر يف املسائل املتعلقة باملساعدة التقنية والتعاون الدويل. ريرالدول املقدمة للتقا

وعقد الفريق مثاين جلسات حبث فيها . وتـوىل السيد جاكوب دوك رئاسة الفريق العامل السابق للدورة    -١٢
دومينيكا، سان تومي  ( بلدان   قوائـم املسـائل اليت عرضها عليه أعضاء اللجنة فيما يتعلق بالتقارير األولية لثالثة             

بنما، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، رواندا،      (، والتقارير الدورية الثانية لستة بلدان       )وبرينسـييب، ليـبرييا   
قوائم املسائل هذه إىل البعثات الدائمة للدول املعنية مشفوعة مبذكرة تطلب وأحيلت ). السلفادور، فرنسا، ميامنار

 .إن أمكن ٢٠٠٤أبريل / نيسان٥ على املسائل املثارة يف القوائم، وذلك قبل خطيةردود تقدمي 

  تنظيم العمل- واو

معروضاً على وكان . ٢٠٠٤مايو / أيار ١٧يوم  املعقودة   ٩٤٧نظرت اللجنة يف تنظيم العمل يف جلستها         -١٣
 بالتشاور مع رئيس اللجنة،      الذي أعده األمني العام    السادسة والثالثني، اللجـنة مشـروع برنامج العمل للدورة        

 ).CRC/C/137 (اخلامسة والثالثنيوتقرير اللجنة عن دورهتا 

  االجتماعات العادية املقبلة- زاي

أكتوبر / تشرين األول  ١سبتمرب إىل   / أيلول ١٣يف الفترة من    السابعة والثالثني   دورهتا  قـررت اللجـنة أن تعقد        -١٤
 .٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٨ إىل ٤ يف الفترة من الثامنة والثالثنيدورة فريقها العامل السابق لل، وأن جيتمع ٢٠٠٤
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 ةـ من االتفاقي٤٤ التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة -اً نيثا
 ومبوجـب الربوتوكـول االختيـاري املتعلـق باشتـراك األطفال 
 يف النـزاعات املسلحة 

  تقدمي التقارير-ألف 

 :ى اللجنة الوثائق التاليةُعرضت عل -١٥

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

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

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

 ؛)CRC/C/138(الدول األطراف يف االتفاقية وحالة تقدمي التقارير  بشأنمذكرة من األمني العام  )ب( 

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

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

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

إلضافة إىل التقارير التسعة املقرر أن تنظر فيها اللجنة يف دورهتا           وأُبلغت اللجنة أن األمني العام تلقّى، با       -١٦
، التقرير األويل لكل    )١٦، الفقرة   CRC/C/137انظر  (احلالية والتقارير اليت وردهتا قبل دورهتا السادسة والثالثني         

الثاين لكل ، والتقرير الدوري (CRC/C/28/Add.23)، وسانت لوسيا (CRC/C/11/Add.28)من البوسنة واهلرسك 
، (CRC/C/83/Add.14)، وليتوانيا   (CRC/C/70/Add.25)، وهنغاريا   (CRC/C/83/Add.13)مـن أذربـيجان     

، (CRC/C/65/Add.35)، وموريشيوس   (CRC/C/65/Add.34)، وغانـا    (CRC/C/136/Add.2)وليختنشـتاين   
ير األويل لفنلندا   وتلقـت اللجـنة أيضـاً التقر      . (CRC/C/125/Add.6)والـتقرير الـدوري الثالـث لـبريو         

(CRC/C/OPAC/FIN/1)           املقدم مبوجب الربوتوكول االختياري لالتفاقية املتعلق باشتراك األطفال يف النـزاعات 
 .املسلحة

 ١١ تقريراً دورياً ثانياً و٨٦ تقريراً أولياً و١٨٢، ما جمموعه ٢٠٠٤يونيه / حزيران٤وتلقت اللجنة، حىت  -١٧
 ). تقريراً دورياً ثانيا٦٢ً تقريراً أولياً و١٨٠( تقريراً ٢٤٢ت اللجنة يف ما جمموعه ونظر. تقريراً دورياً ثالثاً
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 دول  ٩وحبثت اللجنة، يف دورهتا السادسة والثالثني، التقاريـر األوليـة والتقارير الدورية املقدمة من              -١٨
انظر (لنظر يف التقارير     ل ٢٥ جلسة من أصل جلساهتا ال         ١٨وخصصت  .  من االتفاقية  ٤٤أطـراف مبوجب املادة     

CRC/C/SR.949-960 968-963و؛.( 

وُعرضـت على اللجنة يف دورهتا السادسة والثالثني التقارير التالية املدرجة حبسب ترتيب ورودها إىل األمني                 -١٩
، وسان  (CRC/C/70/Add.22)، ورواندا   (CRC/C/70/Add.20)، وبنما   (CRC/C/65/Add.25)السـلفادور   : العـام 

، ودومينيكا  (CRC/C/70/Add.21)، وميامنار   (CRC/C/28/Add.21)، وليبرييا   (CRC/C/8/Add.49)رينسييب  تومي وب 
(CRC/C/8/Add.48) ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ،(CRC/C/65/Add.25) وفرنسا ،(CRC/C/65/Add.26). 

ــفوية مؤرخــة  -٢٠ ــرة ش ــارس / آذار٢٤ويف مذك ــي٢٠٠٤م ــة املغرب ــت احلكوم ــا ، أحال ة مالحظاهت
(CRC/C/15/Add.211, Part II)   إىل اللجـنة بشـأن مالحظاهتا اخلتامية (CRC/C/15/Add.211) املعتمدة يف دورهتا 

 .الثالثة والثالثني

 مجيع الدول املقدمة للتقارير حلضور      ُدعي ممثلو  من النظام الداخلي املؤقت للجنة،       ٦٨وعمـالً باملـادة      -٢١
 .يها تقارير دوهلم فُبحثتجلسات اللجنة اليت 

وتتضـمن الفـروع التالـية، املرتبة حسب البلدان ووفقاً للتسلسل الذي اتبعته اللجنة عند نظرها يف التقارير،                   -٢٢
وميكن االطالع  . ددةمالحظات ختامية تعكس أهم نقاط املناقشة وتشري، عند الضرورة، إىل املسائل اليت تتطلب متابعة حم              

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

  النظر يف التقارير املقدمة مبوجب االتفاقية�باء 

 السلفادور: املالحظات اخلتامية

 ٩٤٩يف جلستيها   ) CRC/C/65/Add.25(نظـرت اللجـنة يف الـتقرير الـدوري الـثاين للسلفادور              -٢٣
انظر  (٩٧١، واعتمدت يف اجللسة     ٢٠٠٤مايو  / أيار ١٨ملعقودتني يف   ا) 950 و CRC/C/SR.949انظـر    (٩٥٠و

(CRC/C/SR.971 املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٤يونيه / حزيران٤، املعقودة يف ،. 

  مقدمة-ألف 

وجيهية اخلاصة  ترحِّب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاين الذي أعدته ِوفقاً للمبادئ الت             -٢٤
 مما أتاح (CRC/C/Q/SLV/2)بإعداد التقارير، كما ترحب بالردود اخلطية املفصلة على قائمة املسائل اليت وضعتها 

وتعرب اللجنة كذلك عن تقديرها للحوار الصريح واملفتوح الذي أجرته مع . فهم حالة األطفال يف السلفادور فهماً أفضل 
 .ته الدولة الطرف والذي ضم خرباء من املؤسسات احلكومية ذات الصلةالوفد الرفيع املستوى الذي أوفد

  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدُّم الذي أحرزته-باء 

 :ترحب اللجنة بعدد من التطورات اإلجيابية اليت حدثت أثناء الفترة اليت يغطيها التقرير واليت تتضمن ما يلي -٢٥



CRC/C/140 
Page 8 

 

، وإلغاء التفريق   ١٩٩٤ يف عام     األسرة نون اإلجراءات القضائية األسرية وقانون    سريان قا بـدء    )أ( 
 التمييزي بني األطفال الشرعيني وغري الشرعيني واألطفال املولودين خارج رباط الزوجية وأطفال سفاح احملارم؛

أشكال ، وهو يهدف إىل القضاء على مجيع ٢٠٠٠اعتماد قانون تكافؤ الفرص للمعوقني يف عام  )ب( 
 التمييز ضد املعوقني ومتكينهم من احلصول على اخلدمات األساسية؛

رقم  (١٩٧٣التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن احلد األدىن لسن االستخدام لعام              )ج( 
  ١٩٩٦يناير  / كانون الثاين  ٢٣يف  ) ١٨٢رقم   (١٩٩٩، واتفاقيتها بشأن أسوأ أشكال عمل األطفال لعام         )١٣٨

عمل  على التوايل، ووضع خطة عمل وطنية للقضاء تدرجييا على أسوأ أشكال             ٢٠٠٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٢و
 األطفال، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والربنامج الدويل ملنظمة العمل الدولية للقضاء على عمل األطفال؛

لرصد إنفاذ األحكام واإلشراف    (حنني  اعـتماد قانون األحداث اجلاحنني، وقانون األحداث اجلا        )د( 
أوضاعاً غري  "، اللذيـن ينصان على مجلة أمور منها إلغاء مفهوم األطفال الذين يعيشون              ١٩٩٥لعـام   ) علـيها 
 ، عمالً بالتوصيات السابقة الصادرة عن اللجنة؛"قانونية

أي فعل "عرف على أنه الذي ينص على أن العنف املرتيل، امل) ١٩٩٦(اعتماد قانون العنف املرتيل   )ه( 
أو تقصري مباشر أو غري مباشر ُيلحق ضرراً أو يتسبب يف معاناة فرد من أفراد األسرة معاناة جسدية أو جنسية أو       

يعد جرمية حمّددة يعاقب عليها القانون، وينص على أنه جيوز ألي شخص يكون على              " نفسية أو يتسبب يف وفاته    
 ا السلطات املختصة؛علم بأعمال عنف مرتيل أن يبلّغ عنه

املتعلق باشتراك  الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل      ، على   ٢٠٠٢التصـديق، يف عام      )و( 
 ؛ املسلحةالرتاعاتاألطفال يف 

بروتوكول منع وقمع االجتار باألشخاص، وخباصة      ، على   ٢٠٠٤مارس  / آذار ١٨التصديق، يف    )ز( 
ل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب        املكمِّالربوتوكول   واملعاقبة عليه، وهو     النسـاء واألطفـال،   

 ٢٨يف جمال التبين على املستوى الدويل، ورقم         بشأن محاية األطفال والتعاون      ٣٣ ، واتفاقييت الهاي رقم   الوطنية
 .ى التوايل عل٢٠٠١ و١٩٩٨ يف عامي اجلوانب املدنية الختطاف األطفال على الصعيد الدويل، وذلكبشأن 

 العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ االتفاقية -جيم 

تقّر اللجنة بأن مثة سلسلة من األحداث يف التاريخ احلديث للسلفادور ال تزال تؤثر على تنفيذ االتفاقية يف  -٢٦
ضرار على نطاق  وخلّفا الكثري من األ٢٠٠١كافة أرجاء الدولة الطرف، ال سيما الزلزاالن اللذان أصاباها يف عام 

. واسع، وأسفرا عن تشريد ما يربو على مليون شخص أصبحوا بال مأوى كما أسفرا عن تدمري العديد من املدارس
  عاماً من الرتاع املسلح     ١٢وتـدرك اللجـنة، فضـال عن ذلك، أن عملية املصاحلة الوطنية ال تزال، بعد مرور                 

 .، تواجه بعض الصعوبات)١٩٩٢-١٩٨٠(
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 القلق الرئيسية واالقتراحات والتوصيات دواعي -دال 

  تدابري التنفيذ العامة-١

 التوصيات السابقة للجنة

تأسـف اللجـنة لعـدم تـناول بعـض مـا أعربـت عنه من شواغل وما تقّدمت به من توصيات                       -٢٧
(CRC/C/15/Add.9) عقب نظرها يف التقرير األويل للدولة الطرف ،(CRC/C/3/Add.9)بينها  تناوالً كافياً، ومن 

 ، )تقدمي خدمات الرعاية للطفل يف املناطق الريفية واحلضرية        (١٧تلك الشواغل والتوصيات الواردة يف الفقرات       
 ).األطفال املنتمون إىل اجلماعات الضعيفة (١٩و) االستراتيجيات والربامج التعليمية ملكافحة التمييز (١٨و

ا لتناول التوصيات السابقة اليت مل ُتنفَّذ إال جزئيا حتثّ اللجنة الدولة الطرف على بذل قصارى جهده -٢٨
 .أو اليت مل ُتنفذ على اإلطالق، وتناول قائمة التوصيات الواردة يف هذه املالحظات اخلتامية

 التشريعات والتنفيذ

ق ألن على الرغم من أن اللجنة ترحب بكون االتفاقية تطّبق مباشرة يف التشريعات احمللية، فإهنا تشعر بالقل -٢٩
عميلة اإلصالحات التشريعية اليت ترمي إىل كفالة حقوق الطفل وإىل جعل التشريعات تتماشى متاماً مع االتفاقية مل 

 .ُتنفذ حىت اآلن بالكامل

حتـثّ اللجـنة الدولـة الطرف على التعجيل يف تنفيذ عملية اإلصالحات التشريعية لكي تتماشى                 -٣٠
 تشجعها على ضمان اعتماد قانون األطفال واملراهقني الذي ما زالت وهي. تشـريعاهتا مـع أحكام االتفاقية   

، وذلك مبشاركة اجملتمع املدين، ال سيما األطفال، مشاركة         ٢٠٠٢مايو  /اجلمعية التشريعية تنظر فيه منذ أيار     
 .تامة، وبأن تكفل توافق تشريعاهتا الوطنية توافقاً تاماً مع أحكام االتفاقية

 التنسيـق

للجنة أن األمانة الوطنية املعنية باألسرة واملعهد السلفادوري للنمو املتكامل لألطفال واملراهقني            تالحظ ا  -٣١
إال أن القلق ال يزال يساورها إزاء االفتقار إىل         . يضـطلعان برصد الربامج الرامية إىل تعزيز محاية حقوق الطفل         
 .عاالًهياكل وآليات واضحة لتنسيق تدابري تنفيذ االتفاقية تنسيقاً ف

توصـي اللجنة الدولة الطرف بالسري قدماً يف تعزيز تنسيق تنفيذ االتفاقية على مجيع املستويات، عن         -٣٢
طريق تفويض هيئة التنسيق املعّينة داخل هيكل احلكومة بوالية واضحة وتزويدها باملوارد الكافية لالضطالع              

لطرف على التماس املساعدة التقنية من هيئات منها ويف هذا الصدد، تشجِّع اللجنة الدولة ا. بدورها التنسيقي
 .ومعهد البلدان األمريكية لشؤون الطفل) اليونيسيف(منظمة األمم املتحدة للطفولة 
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 هياكل الرصد املستقلة

تشعر اللجنة بالقلق ألن املؤسستني الوطنيتني املستقلتني األساسيتني اللتني تضطلعان برصد تنفيذ االتفاقية،  -٣٣
ـ  ا مكتب وكيل شؤون حقوق اإلنسان ومكتب نائب وكيل شؤون حقوق الطفل، ال تتلقيان ما يكفي من                 ومه

 .األموال لالضطالع مبهامهما

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن حترص على أن ُيزوَّد مكتب وكيل شؤون حقوق اإلنسان وكذلك                -٣٤
ع مبهامهما، وبأن يكونا ويظال ممتثلني      مكتب نائب وكيل شؤون حقوق الطفل مبا يكفي من األموال لالضطال          

بشأن دور املؤسسات الوطنية ) ٢٠٠٢(٢والتعليق العام رقم   ) ٤٨/١٣٤قرار اجلمعية العامة    (ملبادئ باريس   
وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك مبتابعة توصيات مكتب وكيل شؤون حقوق اإلنسان            . حلقوق اإلنسان 

شطة املكتب وإجراءات الشكاوى اليت يضطلع هبا وبني آليات الرصد          على حنو فعال، وتعزيز الصالت بني أن      
 .احلكومية، بغية إجياد حلول فعالة للمشاكل احملددة

 خطة العمل الوطنية

، وهي اخلطة اليت ٢٠١٠-٢٠٠١تالحظ اللجنة باهتمام صياغة خطة العمل الوطنية لرعاية الطفل للفترة        -٣٥
إال أهنا تعرب عن    . د األهداف املُزَمع بلوغها من طرف خمتلف الوزارات       ، واليت حتد  "خطة العقد "ُتسـّمى أيضا    

، للنمو ٢٠٠١وتالحظ اللجنة كذلك صياغة سياسة وطنية، يف عام   . أسـفها ألن خطـة العمـل مل ُتعتمد بعدُ         
 تضطلع  املتكامل لألطفال واملراهقني، وإنشاء إدارة داخل املعهد السلفادوري للنمو املتكامل لألطفال واملراهقني           

بيد أهنا تشعر باألسف إزاء االفتقار إىل معلومات حول أساليب          . بتعزيز تنفيذ السياسة الوطنية واإلشراف عليها     
 .والسياسة الوطنية تنفيذاً متكامالً ومنّسقاً" خطة العقد"تنفيذ 

 ترةتوصـي اللجـنة الدولـة الطـرف بتعجيل عملية اعتماد خطة العمل الوطنية لرعاية الطفل للف          -٣٦
، واحلـرص على أن تشمل هذه اخلطة مجيع جماالت االتفاقية وأن تأخذ يف االعتبار الوثيقة                ٢٠١٠-٢٠٠١

. ٢٧/٢-، وهي الوثيقة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة بقرارها دإ"عامل صاحل لألطفال"اخلتامية اليت حتمل عنوان 
تنفيذ اخلطة وضمان فعالية عمل اهليئة اليت       وينـبغي للدولة الطرف أن ختصص القدر الكايف من املوارد بغية            

وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك باحلرص على أن يتم         . سيناط هبا مهمة تعزيز اخلطة وتنسيقها ورصدها      
 بطريقة متكاملة   ٢٠١٠-٢٠٠١" خطة العقد "تنفـيذ السياسة الوطنية للنمو املتكامل لألطفال واملراهقني و        

 .ملُثلىومنّسقة بغية حتقيق النتائج ا

 مجع البيانات

تعرب اللجنة عن تقديرها للبيانات اإلحصائية اليت قّدمتها الدولة الطرف عن األطفال وللجهود املبذولة               -٣٧
بيد أهنا ال تزال تشعر بالقلق إزاء االفتقار إىل القدر الكايف من البيانات يف بعض اجملاالت                . لتحسني مجع البيانات  

 يف ذلك البيانات املتعلقة باألطفال املعوقني واألطفال احملتاجني إىل محاية خاصة، وأطفال        اليت تشملها االتفاقية، مبا   
 .السكان األصليني
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توصـي اللجـنة الدولـة الطرف مبواصلة تعزيز جهودها لوضع نظام شامل جلمع البيانات املقارنة                 -٣٨
 عاماً وأن تكون مفصلة     ١٨ألطفال دون   وينبغي هلذه البيانات أن تشمل مجيع ا      . واملفصـلة املتعلقة باالتفاقية   

وتوصي اللجنة الدولة الطرف    . حبسـب نوع اجلنس وحبسب فئات األطفال الذين حيتاجون إىل محاية خاصة           
بوضـع مؤشـرات لكـي ترصـد وتقّيم على حنو فعال التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية وأن تقّيم أيضاً وقع                     

ذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلتمس املساعدة التقنية ويف ه. السياسات اليت تؤثر على األطفال
 .من هيئات منها اليونيسيف ومعهد البلدان األمريكية لشؤون الطفل

 املوارد املخصصة لألطفال

يسـاور اللجنة القلق ألن اعتمادات امليزانية املخصصة لألطفال، مبا يف ذلك املبالغ املخصصة للخدمات                -٣٩
وتالحظ اللجنة بقلق بالغ وجود أوجه تباين كثرية، ال سيما بني           . والتعليم، ال تكفي لسد احتياجات األطفال     االجتماعية  

 .املناطق احلضرية واملناطق الريفية، فيما يتعلق مبجموعة من املؤشرات االجتماعية، مبا فيها التعليم والصحة والدخل

ق زيادة كبرية يف اعتمادات امليزانية املخصصة       توصـي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لتحقي        -٤٠
، مبا يف ذلك عن طريق التعاون الدويل، وإيالء         "املوارد املتاحة ... إىل أقصى حدود    "إلعمـال حقوق الطفل     

وحتث اللجنة الدولة الطرف، خباصة، على      . عناية خاصة لألطفال الذين ينتمون إىل الفئات احملرومة اقتصاديا        
اول عملية حتقيق الالمركزية وأيلولة توفري اخلدمات التقنية واإلدارية على حنو فعال أوجه             احلرص على أن تتن   

 .التباين االجتماعي واالقتصادي بني املناطق الريفية واحلضرية

 نشر االتفاقية/التدريب

هنا تعرب من   بيـنما حتيط اللجنة علماً بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لنشر الوعي حبقوق الطفل، فإ               -٤١
جديد عن قلقها ألن مستوى وعي املهنيني العاملني مع األطفال ولصاحلهم ووعي عامة الناس باالتفاقية، ال سيما                 

 .األطفال أنفسهم، ال يزال ضعيفاً

 :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي -٤٢

ومواصلة العمل به وتنفيذه يف تعزيـز برناجمها املتعلق بنشر املعلومات عن االتفاقية وتوسيعه       )أ( 
 صفوف األطفال واآلباء واجملتمع املدين ويف أوساط احلكومة جبميع قطاعاهتا وعلى مجيع مستوياهتا؛

وضـع بـرامج تدريبية منتظمة ومستمرة بشأن حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حقوق الطفل،                )ب( 
مثل القضاة واحملامني واملوظفني املكلفني     (ليسـتفيد مـنها مجيع األشخاص الذين يعملون مع الطفل ولصاحله            

بإنفاذ القانون وموظفي اخلدمة املدنية وموظفي البلديات واملعلمني واملعلمات والعاملني يف القطاع االجتماعي             
 ، وليستفيد منها األطفال أنفسهم؛)والعاملني يف القطاع الصحي

هد البلدان األمريكية لشؤون الطفل    التماس املساعدة التقنية من جهات منها اليونيسيف ومع        )ج( 
 .واملنظمات الدولية غري احلكومية وغريها من املنظمات الدولية
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 التعاون مع املنظمات غري احلكومية

بينما حتيط اللجنة علماً بأن السياسة الوطنية للنمو املتكامل لألطفال واملراهقني ترمي إىل تعزيز التعاون                -٤٣
نظمات غري احلكومية لرعاية الطفل، فإهنا تعرب عن أسفها ألن عدد املنظمات غري             بـني املنظمات احلكومية وامل    

 .احلكومية اليت استشريت أثناء إعداد الدولة الطرف للتقرير الدوري الثاين كان قليالً

وتشـّجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز التعاون مع املنظمات غري احلكومية وإشراكها إىل جانب                -٤٤
رى من قطاعات اجملتمع املدين اليت تعمل مع الطفل ولصاحله، بشكل أكثر انتظاماً، يف مجيع مراحل قطاعات أخ

 .تنفيذ االتفاقية

  تعريف الطفل-٢

 عاماً إذا   ١٤تشـعر اللجنة بالقلق ألن قانون األسرة يسمح بعقد الزواج بني طفلني مل يتجاوز عمرمها                 -٤٥
 . بينهما طفل أو عندما تكون الفتاة حامالًوصال إىل النضج اجلنسي أو إذا كان جيمع

توصـي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر يف القواعد املتعلقة بإمكانية عقد الزواج قبل بلوغ احلد األدىن                  -٤٦
 عاماً، هبدف رفع السن الدنيا للزواج فيما يتعلق هبذا االستثناء وجعل هذه السن متساوية ١٨العام لسن الزواج، أي    

 .ما يلزم من تدابري أخرى ملنع الزواج املبكروينبغي أن تواكب هذه العملية محالت توعية و. لفتيان والفتياتبني ا

  املبادئ العامة-٣

 عدم التمييز

تشـعر اللجـنة بـالقلق إزاء التمييز الذي ال يزال ُيواجهه يف الدولة الطرف أطفال السكان األصليني                   -٤٧
 .واألطفال املعوقون والفتيات

 من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها ملنع واستئصال مجيع            ٢يف ضـوء املادة      -٤٨
 .أشكال التمييز الفعلي ضد أطفال السكان األصليني واألطفال املعوقني والفتيات

 احترام آراء الطفل

 الطفل قيمة أكرب يف املدارس بينما تعرب اللجنة عن تقديرها ألن بعض التدابري قد اُتـِخذَت إلعطاء آراء -٤٩
وداخـل اجلماعـات ويف إجراءات اختاذ القرار، فإهنا تشعر بالقلق إزاء استمرار املواقف التقليدية والسُّلطوية يف                 

 .الدولة الطرف، وهي مواقف تؤدي ضمن عوامل أخرى إىل تقييد حق األطفال يف املشاركة ويف إبداء آرائهم

 :فاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي من االت١٢يف ضوء املادة  -٥٠

تكثـيف جهودهـا الرامـية إىل تعزيـز احترام آراء األطفال، ال سيما الفتيات، وتسهيل                 )أ( 
 مشاركتهم يف مجيع املسائل اليت متّسهم، وذلك يف كنف األسرة ويف املدارس وغريها من املؤسسات؛
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 ؛والسُّلطويةملواقف التقليدية تنظيم محالت وطنية للتوعية من أجل تغيري ا )ب( 

 مواصلة تعزيز مشاركة الطفل يف اجملالس واملنتديات وبرملانات الطفل وما شابه ذلك؛ )ج( 

إجراء استعراض منتظم ملدى مراعاة آراء الطفل، مبا يف ذلك تأثري هذه اآلراء يف السياسات                )د( 
 .والربامج ذات الصلة

  احلقوق واحلريات املدنية-٤

  احلياةاحلق يف

تشـعر اللجـنة بقلق بالغ إزاء االرتفاع غري التناسيب يف عدد األطفال ضحايا اجلرمية والعنف والقتل يف                   -٥١
 .الدولة الطرف

حتـث اللجـنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري فعالة ملعاجلة مشكلة ارتفاع مستوى حوادث اجلرمية                 -٥٢
لك يف إطار استراتيجيات تقوم على القواعد الدستورية ويف         والعنف والقتل اليت يقع األطفال ضحية هلا، وذ       

وتوصيها كذلك باعتماد سياسات هتدف إىل تناول األسباب اليت  . إطـار حقـوق الطفل اجملّسدة يف االتفاقية       
 .تؤدي إىل إيذاء األطفال

 احلفاظ على اهلوية

يف اجلهود اليت تبذل من أجل التحقيق تشعر اللجنة بالقلق ألن الدولة الطرف مل تضطلع بدور أكثر حيوية  -٥٣
ويف هذا الصدد،   . ١٩٩٢ و ١٩٨٠ طفل خالل الرتاع املسلح يف الفترة بني         ٧٠٠يف حاالت اختفاء ما يربو على       

 طفالً من املختفني هي جهود قد       ٢٥٠تالحـظ اللجـنة أن اجلهـود اليت بذلت حىت اليوم ملعرفة مصري حوايل               
 .(Pro-Bùsqueda)" من أجل البحث"حلكومية املعروفة باسم اضطلعت هبا أساساً املنظمة غري ا

 من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف باالضطالع بدور نشط يف اجلهود اليت        ٨يف ضـوء املادة      -٥٤
وهي، إىل جانب اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، . تبذل ملعرفة مصري األطفال الذين اختفوا خالل الرتاع املسلح

ـ    لى وضـع خطط إلنشاء جلنة وطنية ُتزّود باملوارد والطاقات الكافية اليت متكنها من اقتفاء أثر         تشـجعها ع
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على اتفاقية البلدان األمريكية بشأن االختفاء            . األطفال املختفني 

 .القسري لألشخاص

 تسجيل املواليد

 يف املائة من السكان يف الدولة الطرف مل يسّجلوا عند           ٩,٨در بنسبة   يساور اللجنة بالغ القلق ألن ما يق       -٥٥
 .والدهتم وال ميلكون أية شهادة والدة

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها للتأكد من أن األطفال ُيسّجلون فور والدهتم وبتسهيل  -٥٦
ل التغلب على العوائق اإلدارية     تسـجيل األطفـال الذين مل تصدر هلم شهادات والدة، مبا يف ذلك من خال              
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. والبريوقراطـية على مجيع املستويات، وتوفري هذه الشهادات جماناً للجميع، ومن خالل تنظيم محالت وطنية             
 .وتوصي اللجنة الدولة الطرف، فضال عن ذلك، بتزويد كل طفل بشهادة والدة

 نية أو املهينةالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسا

يسـاور اللجنة بالغ القلق إزاء حاالت التعذيب وسوء املعاملة وعدم االحترام العام حلقوق اإلنسان األساسية يف                  -٥٧
مكتب وكيل شؤون حقوق اإلنسان، الذي تتمثل       مراكـز احتجاز األحداث اجلاحنني يف الدولة الطرف، كما أورده           

نوفمرب /احملرومني من حريتهم، وذلك يف تقريره الصادر يف تشرين الثاينواليته الدستورية يف رصد حالة األشخاص 
وتالحظ اللجنة بقلق قصور إجراء     .  بشـأن الظـروف السـائدة يف مراكـز احتجاز األحداث اجلاحنني            ٢٠٠٣

االسـتعراض الـذي ينص عليه قانون األحداث اجلاحنني وعدم الوصول إىل آليات التظلم بالنسبة لألطفال الذين               
وتشعر اللجنة بالقلق كذلك ألن الدولة الطرف مل تتمكن من تقدمي معلومات وال تقديرات              . ِهكـت حقوقهم  انُت

 .بشأن األعداد املسجلة من حاالت التعذيب وسوء املعاملة يف مراكز االحتجاز هذه

 من  التعذيب وغريه حتـث اللجـنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري عاجلة وفعالة لوضع حد ملمارسة                -٥٨
. ضـروب املعاملـة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف مراكز االحتجاز، ال سيما مراكز احتجاز األحداث اجلاحنني                 

 :وجيب على الدولة الطرف أن حترص على ما يلي

احترام احلقوق األساسية والضمانات اخلاصة باألحداث الذين ارتكبوا جرمية من اجلرائم الواردة يف             )أ( 
حداث اجلاحنني، ال سيما حظر التدابري التأديبية الالإنسانية أو املهينة، حتت أي ظرف من الظروف، مبا يف                 قـانون األ  

ذلك العقاب اجلسدي أو االحتجاز يف زنزانات مظلمة أو احلبس االنفرادي؛ والتقليل من حصص الغذاء؛ واملنع من                 
 رة واحدة على املخالفة القانونية نفسها؛زيارة األقارب؛ والعقاب اجلماعي وتوقيع العقوبة أكثر من م

تعزيز رصد الوضع يف مراكز االحتجاز وإنشاء نظام لتسجيل مجيع حاالت التعذيب وسوء املعاملة               )ب( 
 املبلّغ عنها؛

 إنشاء آليات فعالة للتحقيق يف قضايا التعذيب وسوء املعاملة ومقاضاة مرتكيب هذه األفعال؛ )ج( 

لقانون من ِقَبل املوظفني العاملني مع األحداث اجلاحنني وحصول هؤالء املوظفني           االمتثال الواجب ل   )د( 
 على التدريب املناسب واملعلومات املناسبة حول أدوارهم ومسؤولياهتم؛

اختاذ تدابري تأديبية وغريها من اإلجراءات القانونية املناسبة حبق املوظفني الذين يعاملون احملتجزين أو     )ه( 
 املتهم معاملة ال إنسانية أو مهينة؛يسمحون مبع

 تنفيذ برامج وقائية ملعاجلة املشاكل احملددة يف تقرير مكتب الوكيل املعين بشؤون حقوق اإلنسان؛ )و( 

 .تنفيذ برنامج متكامل ملنع العنف املؤسسي والقضاء عليه )ز( 
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  البيئة األسرية والرعاية البديلة-٥

 .فاع عدد األطفال الذين يودعون يف مؤسسات عامة وخاصة ويف مراكز الرعايةتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارت -٥٩

توصـي اللجنة الدولة الطرف بوضع استراتيجية خلفض عدد األطفال الذين يعيشون يف مؤسسات الرعاية،                -٦٠
ت ال مبـا يف ذلـك مـن خالل اعتماد سياسات لتعزيز األسرة ودعمها، والتأكد من أن إيداع األطفال يف املؤسسا                  

 .ُيستخدم إال كإجراء أخري

 التبين

ملـا كـان عدد حاالت التبين على املستوى الدويل يساوي عدد حاالت التبين على املستوى احمللي، فإن اللجنة                    -٦١
 .تعرب عن قلقها لعدم إعطاء األولوية املناسبة للتبين على املستوى احمللي

باختاذ مجيع التدابري الالزمة لتشجيع التبين على املستوى        ، توصي اللجنة الدولة الطرف      ٢١يف ضـوء املـادة       -٦٢
لكي ال ينظر يف التبين على املستوى الدويل إال بعدما تكون مجيع سبل الرعاية احمللية               " مبدأ التبعية "احمللي وكفالة احترام    

 .التبين على املستوى الدويل بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال ٣٣البديلة قد استنفدت، عمالً باتفاقية الهاي رقم 

 اإليذاء واإلمهال وإساءة املعاملة والعنف

تشعر اللجنة بالقلق ألن اجملتمع السلفادوري ال تزال تطغى عليه مستويات عالية من العنف، وتالحظ بقلق بالغ                  -٦٣
 .العدد املرتفع من قضايا االعتداء اجلنسي على القُّصر

زيز السياسات والربامج، على مجيع املستويات، بغية منع العنف ضد          توصـي اللجـنة الدولـة الطرف بتع        -٦٤
 .األطفال، مبا يف ذلك من خالل النظام التعليمي ومحالت التوعية العامة

ومع ترحيب اللجنة بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف ملكافحة العنف املرتيل، فإهنا ال تزال تشعر بالقلق                 -٦٥
 . داخل األسرة، وكذلك إزاء انتشار ممارسة العقوبة البدنيةعلى نطاق واسعيذاء والعنف حاالت اإل ستمرارإزاء ا

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز اجلهود اجلارية ملعاجلة مشكلة العنف املرتيل وإيذاء األطفال، مبا يف  -٦٦
 :ذلك من خالل ما يلي

 ، مبا يف ذلك القضاء على العقوبة البدنية؛كفالة التنفيذ الفعال لقانون مكافحة العنف املرتيل )أ( 

القـيام حبمالت تثقيف للجمهور بشأن العواقب السلبية النامجة عن سوء معاملة األطفال، ووضع               )ب( 
 برامج وقائية، مبا يف ذلك برامج للنهوض باألسرة وتشجيع أشكال التأديب اإلجيابية وغري القائمة على العنف؛

يا العنف على خدمات املشورة ومساعدهتم على التعايف وعلى إعادة كفالة حصول مجيع ضحا )ج( 
 إدماجهم؛

 .توفري احلماية الالزمة لألطفال ضحايا اإليذاء يف منازهلم )د( 
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  خدمات الصحة األساسية والرعاية-٦

 األطفال املعوقون

 لة األطفال املعوقني،   تالحـظ اللجـنة بتقدير أن الدولة الطرف قد اختذت عدداً من التدابري لتحسني حا               -٦٧
، وإنشاء اجمللس الوطين للرعاية املتكاملة لألشخاص       ٢٠٠٠ال سيما اعتماد قانون وسياسة تكافؤ الفرص يف عام          

وتعـرب اللجنة، مع ذلك، عن أسفها لالفتقار لبيانات رمسية حول عدد األطفال املعوقني يف الدولة                . املعوقـني 
وعلى الرغم من اعتماد . قني ال يزال يشكل ممارسة قائمة يف الدولة الطرفالطرف وألن التمييز ضد األطفال املعو

سياسات تسمح لألطفال ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة باالستفادة من التعليم، فإن اللجنة تالحظ بقلق أن               
 يف املناطق   عـدداً مـرتفعاً من األطفال املعوقني ال حيصلون على أي شكل من أشكال التعليم املدرسي، ال سيما                 

 .الريفية

 :توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الضرورية من أجل -٦٨

تناول مجيع مسائل التمييز، مبا يف ذلك التمييز االجتماعي والتمييز ضد األطفال املعوقني يف               )أ( 
 املناطق الريفية؛

 مجع بيانات إحصائية دقيقة حول األطفال املعوقني؛ )ب( 

الة ورصد تنفيذ قانون وسياسة تكافؤ الفرص ومراعاة القواعد املوّحدة بشأن حتقيق تكافؤ كف )ج( 
 ؛)٤٨/٩٦قرار اجلمعية العامة (الفرص للمعوقني 

توفـري فـرص تعليمية متكافئة لألطفال املعوقني، مبا يف ذلك عن طريق توفري الدعم الالزم                 )د( 
 . يف املدارس العاديةللمعلمني وتدريبهم على تعليم األطفال املعوقني

 التمتع بأعلى مستوى صحي ميكن بلوغه

تعـرب اللجنة عن قلقها إزاء األثر السليب احملتمل التفاقات امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة الدولية على    -٦٩
 .األدوية امليسورة الكلفة

التفاوض بشأن االتفاقات توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي بانتظام مصاحل الطفل الفضلى عند          -٧٠
. املـتعلقة جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة وعند تنفيذ هذه االتفاقات يف إطار القانون الوطين          

وينبغي للدولة الطرف، خباصة، أن جتري تقييماً ألثر اتفاقات حقوق امللكية الفكرية الدولية يف احلصول على                
 .بأعلى مستوى صحي ميكن بلوغهلفة ميسورة، هبدف كفالة متتع األطفال األدوية غري املسجلة امللكية بك

 يف ٣٥وترحـب اللجنة بتحسني الرعاية الصحية األولية، مما أسفر عن اخنفاض معدل وفيات الرضع من     -٧١
إال أهنا تشعر بالقلق ألن معدالت      . ٢٠٠٣ يف األلف يف عام      ٢٥ إىل   ١٩٩٨األلـف من املواليد األحياء يف عام        

. وفـيات الرضع وغريها من املؤشرات الصحية تشري إىل أن األوضاع أسوأ بكثري يف بعض مناطق الدولة الطرف                 
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 يف املائة من األطفال دون سن اخلامسة ١٩,٨كما تالحظ اللجنة بقلق أن حاالت فقر الدم قد تزايدت، فأصابت 
باإلضافة إىل ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة        و.  يف املائة من األمهات، ال سيما يف املناطق الريفية         ١٠وحوايل  

 .انتشار الرضاعة الطبيعية

توصـي اللجـنة الدولة الطرف مبواصلة تعزيز جهودها الرامية إىل حتسني حالة األطفال الصحية يف                 -٧٢
اع اخلدمات الصحية اجليدة يف كل بقعة من بقالدولـة الطرف وإزالة مجيع القيود املفروضة على احلصول على     

كما ُيطلب من الدولة الطرف حتسني احلالة الغذائية        . البالد، ال سيما يف املناطق الريفية، حىت تنخفض أوجه التباين         
تشجيع الرضاعة الطبيعية دون غريها لفترة ستة شهور بعد الوالدة، مث إضافة وجبات غذائية مالئمة لألطفال و

 .للرضع بعد ذلك

 صحة املراهقني

القلق إزاء ارتفاع نسبة احلمل لدى املراهقات وإزاء االفتقار إىل برامج حول الصحة اجلنسية تشعر اللجنة ب -٧٣
كما يساورها القلق إزاء عدم توفر معلومات حول حاالت العدوى املنقولة باالتصال اجلنسي وحول              . واإلجنابية

 .تعاطي املخدرات والكحول والتبغ

  ٤ة خاصة لصحة املراهقني، ومراعاة التعليق العام رقم         توصـي اللجـنة الدولة الطرف بإيالء عناي        -٧٤
والدولة الطرف مدعوة، خباصة، إىل . خبصوص صحة املراهقني ومنوهم يف سياق اتفاقية حقوق الطفل) ٢٠٠٣(

تعزيز التثقيف يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية لصاحل املراهقني، ال سيما يف املدارس، هبدف خفض حاالت                
عدوى املنقولة باالتصال اجلنسي وخفض نسبة احلمل لدى املراهقات، وتزويد املراهقات احلوامل            اإلصابة بال 

 .باملساعدة الضرورية ومتكينهن من احلصول على الرعاية الصحية وتثقيفهن يف اجملال الصحي

 اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية

دولة الطرف لتوفري عقاقري مضادة لفريوسات النسخ بينما تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود اليت بذلتها ال -٧٥
جمانـاً، فإهنـا تعرب عن قلقها إزاء ارتفاع حاالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة              ) رتروفريوسـات (العكسـي   

اإليدز يف الدولة الطرف، وارتفاع عدد األطفال املصابني هبذا الفريوس أو الذين تيتموا جراء موت آبائهم /البشرية
 .باإليدز

بشأن فريوس نقص املناعة    ) ٢٠٠٣ (٣حتـيل اللجـنة الدولـة الطـرف إىل التعلـيق العام رقم               -٧٦
اإليدز من  /اإليدز وحقوق الطفل وتوصيها بتكثيف جهودها ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية          /البشـرية 

 :خالل القيام مبا يلي

 وضع برامج وقائية؛ )أ( 

اإليدز، مبا يف ذلك عدد /شار فريوس نقص املناعة البشريةإجراء دراسة شاملة لتقييم مدى انت )ب( 
 اإليدز؛/األطفال املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية
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توفري خدمات مشورة تراعي ظروف الطفل وُتقدَّم بصفة سرية، وتوفري مرافق للرعاية وإعادة  )ج( 
 ك مصلحة فضلى للطفل؛اإلدماج يسهل الوصول إليها بدون موافقة الوالدين عندما يكون يف ذل

الـتماس املساعدة التقنية من منظماٍت منها صندوق األمم املتحدة للسكان، واليونيسيف،             )د( 
ومعهـد الـبلدان األمريكية لشؤون الطفل، ومنظمة الصحة العاملية، وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعين               

 ).اإليدز (متالزمة نقص املناعة املكتسب/بفريوس نقص املناعة البشرية

 مستوى املعيشة/الضمان االجتماعي وخدمات ومرافق رعاية الطفل

تالحـظ اللجنة بقلق استمرار ارتفاع معدل الفقر يف الدولة الطرف، ال سيما يف املناطق الريفية، وتزايد                  -٧٧
 .الفوارق بني األغنياء والفقراء

ة للتخفيف من حدة الفقر، وأن      توصـي اللجـنة الدولـة الطرف بصياغة استراتيجية وطنية شامل           -٧٨
تستهدف هبا املناطق واجلماعات األكثر حرماناً وحترص على تلبية مجيع احتياجات الطفل، وأن تلتمس التعاون 

 .الدويل واملساعدة الدولية مىت دعت الضرورة لذلك

  التعليم واألنشطة الترفيهية والثقافية-٧

 يانالتعليم، مبا يف ذلك التدريب والتوجيه املهن

ترحـب اللجنة بالزيادة التدرجيية يف مشولية التعليم االبتدائي يف السنوات األخرية وما فرضه القانون، يف                 -٧٩
، مـن إلغاء ملا كان ُيعرف بالرسوم الطوعية اليت كانت ُتحصَّل يف جمال التعليم    ٢٠٠٣أكـتوبر   /تشـرين األول  

جوات يف مشولية التعليم ونوعيته بني املناطق احلضرية        بـيد أهنـا تشعر بالقلق إزاء استمرار وجود ف         . االبـتدائي 
والريفـية؛ وإزاء ارتفـاع معدالت التسرب، ال سيما يف صفوف تالمذة املناطق الريفية؛ وإزاء استمرار ارتفاع                 

ة معدالت األمية يف صفوف األطفال يف املناطق الريفية، ال سيما الفتيات منهم؛ وإزاء االفتقار إىل األموال اإلضافي         
وتشعر اللجنة  . املخصصـة للتعليم من أجل تلبية االحتياجات اليت كانت ُتلّىب سابقاً باستخدام الرسوم الطوعية             

 يف املائة فقط من ٤٠بـالقلق كذلك ألن املراهقات احلوامل يواجهن متييزاً من حيث إمكانية تلقي التعليم، وألن         
 التعليم االبتدائي، وألن نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم         التالميذ يصلون إىل مراحل التعليم األعلى بعد إهناء       

بـني أربع وست سنوات والذين يلتحقون بالتعليم قبل املدرسي ال تزال منخفضة على الرغم من حدوث ارتفاع             
سألة كما أن عدم إمكانية استفادة األحداث اجلاحنني من الربامج التعليمية واملهنية م           . تدرجيي يف السنوات األخرية   

 .تثري القلق أيضاً

 :تشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي -٨٠

 تأمني األموال الكافية لضمان توفري تعليم ابتدائي جماين وذي نوعية جيدة؛ )أ( 

تعزيز اجلهود لسد الفجوات يف مشولية التعليم ويف نوعيته، مبا يف ذلك توفري التدريب املهين،              )ب( 
  إيالء عناية خاصة للنهوض بتعليم البنات يف املناطق الريفية؛يف مجيع أحناء البالد، مع
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اختاذ تدابري لتحديد األسباب اليت تؤدي إىل ارتفاع معدل التسرب يف املدارس االبتدائية، ال               )ج( 
 سيما يف املناطق الريفية، واختاذ خطوات للتصدي هلذا الوضع؛

ة لصاحل األطفال الذين مل يتلقوا أو يكّملوا التعليم      تعزيز الربامج التعليمية واملهنية غري الرمسي      )د( 
 املدرسي العادي؛

 ضمان عدم حرمان املراهقات احلوامل من مواصلة تعليمهن؛  )ه( 

احلـرص على أن يستفيد األحداث اجلاحنون من الربامج التعليمية واملهنية املناسبة يف مراكز               )و( 
 ن عن تعليم األحداث اجلاحنني التدريب املتخصص املناسب؛االحتجاز وعلى أن يتلقى املدّرسون املسؤولو

 توسيع خدمات التعليم قبل املدرسي مبساعدة اجملتمعات احمللية؛ )ز( 

اختاذ خطوات لرفع مستوى طرائق التعليم وتوفري التدريب املناسب للمدّرسني، مبا يف ذلك              )ح( 
 ل؛اليت يواجهها األطفا" مشاكل التعلّم"حول كيفية معاجلة 

 . بشأن مكافحة التمييز يف جمال التعليم١٩٦٠التصديق على اتفاقية اليونيسكو لعام  )ط( 

 أهداف التعليم

ترحـب اللجنة بإعداد اخلطة الوطنية للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان من خالل عملية استشارية وطنية                 -٨١
. حدة السامية حلقوق اإلنسان يف السلفادورومبساعدة تقنية من اليونيسيف واليونيسكو ومكتب مفوضية األمم املت 

 .إال أن اللجنة تشعر بالقلق ألن تنفيذ اخلطة الوطنية مل يبدأ بعُد ألهنا مل ُتعتمد رمسياً

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد اخلطة الوطنية للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، ومراعاة تعليق               -٨٢
 .ليمأهداف التع بشأن ١اللجنة العام رقم 

  تدابري احلماية اخلاصة-٨

 االستغالل االقتصادي

بيـنما ترحب اللجنة بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف للقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال، فإهنا                 -٨٣
ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء ارتفاع عدد األطفال        . تالحظ بقلق أن عمل األطفال ال يزال منتشراً يف السلفادور         

ملني يف خدمة املنازل والذين يتعرضون لالعتداء وحيرمون من مواصلة تعليمهم، وإزاء حالة األطفال العاملني يف العا
 .مزارع قصب السكر ويف ظروف أخرى خطرية

وتوصيها، يف هذا . حتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز التدابري للقضاء على عمل األطفال -٨٤
تيش العمل، مادياً وتقنياً، بغية كفالة تنفيذ القوانني اخلاصة بعمل األطفال تنفيذاً            الصـدد، بـتعزيز دوائر تف     

والدولة الطرف مدعوة إليالء    . فعـاالً، مبـا يف ذلك حظر استخدام األطفال يف األعمال الضارة أو اخلطرة             



CRC/C/140 
Page 20 

 

 هذا الشكل من أشكال األولوية للتصدي للحالة السيئة لألطفال العاملني يف خدمة املنازل والتفكري يف إدراج    
 عمـل األطفـال ضـمن اخلطـة الوطنـية بشـأن احلظـر الـتدرجيي ألسوأ أشكال عمل األطفال للفترة          

الربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال التابع ملنظمة        ، ومواصـلة التماس املساعدة من       ٢٠٠٥-٢٠٠٢
 .العمل الدولية

 االستغالل اجلنسي واالجتار

 إزاء حالة االستغالل اجلنسي واالجتار يف الدولة الطرف وإزاء االفتقار إىل برامج فعالة تشعر اللجنة بالقلق -٨٥
وهي تأسف أيضاً لعدم توفُّر معلومات حول برامج مساعدة األطفال ضحايا االستغالل            . للتصـدي هلذه املشكلة   

 .اجلنسي واالجتار، وحول إعادة إدماجهم

 املواد ذات الصلة الواردة يف االتفاقية، توصي اللجنة الدولة   وغريمها من  ٣٥ و ٣٤ويف ضوء املادتني     -٨٦
 :الطرف مبا يلي

تعزيـز الـتدابري واعتماد ُنُهج متعددة التخصصات ومتعددة القطاعات ملكافحة االستغالل             )أ( 
 اجلنسي لألطفال واملراهقني؛

  خدمات الرعاية؛تنظيم محالت توعية، ال سيما لصاحل األطفال واآلباء وغريهم من مقّدمي )ب( 

إجـراء دراسـة شـاملة لتقييم أسباب وطبيعة ومدى االجتار واالستغالل اجلنسي لألطفال               )ج( 
 ألغراض جتارية؛

احلـرص على معاملة األطفال املتاجر هبم وأولئك الذين تعرضوا لالستغالل اجلنسي معاملة              )د( 
 الضحايا دائماً؛

 ضمان مقاضاة اجلناة؛  )ه( 

ج املساعدة وإعادة اإلدماج املناسبة لألطفال ضحايا االستغالل اجلنسي أو االجتّار،   توفري برام  )و( 
وذلـك طـبقاً لنصـوص اإلعالن وخطة العمل وااللتزام العاملي املعتمدة من قبل املؤمترين العامليني ملناهضة                 

 ؛٢٠٠١ و١٩٩٦االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية املعقودين يف عامي 

ون مع املنظمات غري احلكومية املعنية هبذه املسائل والتماس املساعدة التقنية من منظمات التعا )ز( 
 .معهد البلدان األمريكية لشؤون الطفل واليونيسيفمنها 

 إدارة شؤون قضاء األحداث

 الذي ١٩٩٤ترحـب اللجنة بوضع نظام مستقل لقضاء األحداث مبوجب قانون األحداث اجلاحنني لعام    -٨٧
وتالحظ اللجنة أن القانون ينص على ضرورة توفري اخلدمات جماناً          . لى األطفال دون سن الثامنة عشرة     يسري ع 

وعلى أن موظفي حماكم األحداث جيب أن يكونوا مؤهلني تأهيالً خاصاً وأن يضموا يف صفوفهم أخصائياً نفسياً                 



CRC/C/140 
Page 21 

لَزمة مبراجعة العقوبات املفروضة على     وتالحظ اللجنة كذلك أن حماكم األحداث مُ      . ومرشـداً اجتماعياً ومربياً   
القاصرين وذلك مرة كل ثالثة أشهر حرصاً منها على أال يكون للظروف اليت يقضي فيها احلدث اجلانح عقوبته                  

بيد أن اللجنة تشعر بالقلق ألن القانون ال ُينفّذ على حنو كاٍف يف             . عواقـب على عملية إعادة إدماجه يف اجملتمع       
 .املمارسة العملية

 : وغريمها من املعايري الدولية ذات الصلة، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي٤٠ و٣٧يف ضوء املادتني  -٨٨

، ٤٠ و ٣٩ و ٣٧تنفـيذ نظام قضائي لألحداث يتماشى مع أحكام االتفاقية، ال سيما املواد              )أ( 
، ومبادئ األمم   )د بيجني قواع(ومـع قواعـد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث             

، وقواعد األمم املتحدة حلماية األحداث )مبادئ الرياض التوجيهية(املـتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث       
 اجملردين من حريتهم، واملبادئ التوجيهية للعمل املتعلق باألطفال يف نظام العدالة اجلنائية؛

 الة تنفيذ قانون األحداث اجلاحنني تنفيذاً تاماً؛ختصيص املوارد البشرية واملالية الكافية لكف )ب( 

توفري التدريب خبصوص قانون األحداث اجلاحنني لصاحل األشخاص املسؤولني عن إدارة شؤون  )ج( 
 قضاء األحداث؛

وتشجيع اللجوء إىل ، وألقصر فترة ممكنةعدم اللجوء إىل احلرمان من احلرية إال كإجراء أخري  )د( 
 رمان من احلرية؛إجراءات بديلة للح

الـتماس املساعدة من منظمات منها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، ومركز منع اجلرمية               )ه( 
 .ومعهد البلدان األمريكية لشؤون الطفل، واليونيسيفالدولية، 

، "ديديةخطة القبضة احل  "وتشعر اللجنة ببالغ القلق ألن التدابري اليت تتخذ مبوجب اخلطة اليت ُيطلق عليها               -٨٩
، مبا ٢٠٠٣أكتوبر /، ومبوجب قوانني مكافحة العصابات، السارية منذ تشرين األول٢٠٠٣يوليه /املعتمدة يف متوز

وتعرب اللجنة . ، هي تدابري تنتهك االتفاقية٢٠٠٤أبريل / نيسان١فيها القانون الثاين ملكافحة العصابات الصادر يف 
 عاماً كما   ١٢، الذي جييز مقاضاة طفل ال يزيد عمره عن          "اصر القادر الق"عن قلقها إزاء مجلة أمور منها مفهوم        

ُيقاضـى البالغ؛ وتعرب اللجنة عن قلقها ألن القانون جيرِّم إظهار مميزات مادية كالعالمات أو الرموز الدالة على   
األحداث اجلاحنني كما تشعر اللجنة بالقلق ألن قوانني مكافحة العصابات تقّوض قانون . اهلوية والوشم أو الندوب

وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء ارتفاع عدد األطفال الذين          . ألهنـا تنشـئ نظامـاًً ثنائياً لقضاء األحداث        
وقوانني مكافحة العصابات، وهي تأسف لالفتقار لسياسات       " خطة القبضة احلديدية  "احـتجزوا نتـيجة لتطبيق      

 .ابات ومشاكل العنف وتفشي اجلرائم يف صفوف املراهقنياجتماعية وتعليمية للتصدي ملشاكل التورط يف العص

حتـث اللجـنة الدولة الطرف على القيام فوراً بإلغاء القانون الثاين ملكافحة العصابات وعلى تطبيق                 -٩٠
وتعيد اللجنة  . قانون األحداث اجلاحنني باعتباره الصك القانوين الوحيد الذي يسري يف جمال قضاء األحداث            

أن الدولة الطرف ملزمة بأن تكفل توافق التدابري املتخذة ملنع اجلرمية ومكافحتها توافقاً تاماً مع               التأكيد على   
وتوصي اللجنة . املعايري الدولية حلقوق اإلنسان وأن تكون هذه التدابري قائمة على مبدأ املصاحل الفضلى للطفل
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 اجلزائية فحسب، وإمنا تعاجل األسباب اجلذرية       الدولـة الطـرف باعتماد استراتيجيات شاملة ال تقتصر على التدابري          
املفضـية إىل العـنف وإىل ارتكاب اجلرائم يف صفوف املراهقني، داخل العصابات وخارجها، مبا يف ذلك السياسات                  
الرامـية إىل إدماج املراهقني املهمَّشني يف اجملتمع؛ وتوصيها كذلك باختاذ تدابري لتحسني إمكانية االستفادة من فرص                 

 .لتعليم والعمالة والوصول إىل املرافق الترفيهية والرياضية؛ ووضع برامج إلعادة اإلدماج لصاحل األحداث اجلاحننيا

  التصديق على الربوتوكولني االختياريني-٩

تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال واستغالهلم              -٩١
 ويف املواد اخلليعة، باإلضافة إىل الربوتوكول االختياري املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلَّحة،              يف الـبغاء  

 .٢٠٠٢مايو /الذي صّدقت عليه الدولة الطرف يف أيار

  نشر التقرير-١٠

الدوري ، من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح التقرير           ٤٤ من املادة    ٦يف ضـوء الفقرة      -٩٢
الثاين والردود اخلطية اليت قدَّمتها، على نطاق واسع للجمهور عاّمة، وأن تنظر يف نشر التقرير مشفوعاً باحملاضر                 

وينبغي توزيع هذه الوثيقة على نطاق واسٍع إلثارة النقاش         . املوجـزة واملالحظـات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة       
ى كافة مستويات اإلدارة يف الدولة الطرف ويف صفوف اجلمهور عامة،           والتوعية باالتفاقية وتنفيذها ورصدها عل    
 .مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية املعنية

  التقرير القادم-١١

 ٤٤تؤكد اللجنة على أمهية االمتثال امتثاالً كامالً، لدى تقدمي التقارير، لألحكام املنصوص عليها يف املادة  -٩٣
اهلامة ملسؤوليات الدول األطراف جتاه األطفال، مبوجب االتفاقية، ضمان إتاحة فرص     ومن اجلوانب   . من االتفاقية 

ويف هذا الصدد، يعترب تقدمي الدول األطراف تقاريرها،        . منـتظمة للجنة للنظر يف التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية         
الدول األطراف تواجه صعوبات يف رفع وتدرك اللجنة أن بعض . بشكل منتظم ويف املوعد احملدَّد، أمراً بالغ األمهية

وكتدبري استثنائي يرمي إىل مساعدة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماهتا . التقارير بشكل منتظم ويف املوعد احملدَّد  
فـيما يتعلق بتقدمي التقارير على أساس االمتثال الكامل ألحكام االتفاقية، تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي                 

، وهو التاريخ الذي يتعني عليها فيه أن تقدم   ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١ الـدوري القادم يف موعد أقصاه        تقريـرها 
وينبغي أال يتجاوز عدد صفحات هذا التقرير، الذي يضم التقريرين الدوريني الثالث        . تقريـرها الـدوري الرابع    

أن تقدِّم تقاريرها بعد ذلك التاريخ ، وتتوقع اللجنة من الدولة الطرف )CRC/C/118انظر ( صفحة ١٢٠والرابع، 
 .كل مخس سنوات، على النحو املتوخى يف االتفاقية

 بنما: املالحظات اخلتامية

، ٢٠٠٤مايو  / أيار ١٩، املعقودتني يف    )952 و CRC/C/SR.951انظر   (٩٥٢ و ٩٥١نظرت اللجنة، يف جلستيها      -٩٤
 ٩٧١، واعتمـدت يف اجللسة     ٢٠٠٢مارس  / آذار ٢٧دم يف   ، املق )CRC/C/70/Add.20(يف التقرير الدوري الثاين لبنما      

)CRC/C/SR.971( املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٤يونيه / حزيران٤، املعقودة يف ، . 
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  مقدمة�ألف 

ترحـب اللجـنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاين وبالردود اخلطية املفصلة على قائمة املسائل اليت                  -٩٥
، الذي مسح على الرغم من تقدميه يف وقت متأخر، بتكوين صورة أوضح حلالة الطفل يف       )CRC/C/Q/PAN/2(وضـعتها   

 . كما حتيط علماً، مع التقدير، بالوفد الرفيع املستوى الذي أرسلته الدولة الطرف وترحب حبواره الصريح. الدولة الطرف

 ي أحرزته تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذ�باء 

 : تالحظ اللجنة، مع التقدير، اعتماد قوانني وإنشاء آليات متنوعة تستهدف محاية وتعزيز حقوق الطفل، من قبيل -٩٦

 ؛)١٩٩٧(إنشاء وزارة الشباب واملرأة والطفل وشؤون األسرة  )أ( 

 ؛)١٩٩٧(إنشاء جلنة للقضاء على عمل األطفال ومحاية العمال األطفال  )ب( 

 ؛)٢٠٠٣(جمللس الوطين للطفولة والنشء إنشاء ا )ج( 

 ؛)٢٠١٥-٢٠٠٣بنما (وضع اخلطة الوطنية للعمل من أجل األطفال والنشء  )د( 

 ؛)٢٠٠١( بشأن العنف املرتيل وسوء معاملة األطفال والنشء ٣٨إصدار القانون رقم   )ه( 

 ؛ والتعديالت اليت أُدخلت على نظام قضاء األحداث٤٠إصدار القانون رقم  )و( 

 )١٩٩٦(إصـدار قوانـني تنشـئ أقضـية إقليمـيـة للسـكان األصليني من كونا مادوغاندي                  )ز( 
 ).٢٠٠٠(وكونا وارغاندي ) ١٩٩٧( بوغلي �ونغويب 

وترحـب اللجـنة بالتصديق على عدد من صكوك حقوق اإلنسان منها الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق     -٩٧
نـزاعات املسلحة والربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال واستغالهلم يف البغاء          الطفل املتعلق باشتراك األطفال يف ال     

وبشأن حظر ) ١٣٨رقم  (١٩٧٣ويف املواد اخلليعة واتفاقيتا منظمة العمل الدولية بشأن احلد األدىن لسن االستخدام، لعام   
 بشأن محاية األطفال    ١٩٩٣ الهاي لعام    ؛ واتفاقية ٢٠٠٠، يف عام    )١٨٢رقم   (١٩٩٩أسوأ أشكال عمل األطفال لعام      

 .١٩٩٨والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل، يف عام 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات�جيم 

  تدابري التنفيذ العامة-١

 التوصيات السابقة للجنة

سياسات التشريعية، خمتلف حتـيط اللجـنة علماً مع االرتياح، بأن الدولة الطرف عاجلت، من خالل التدابري وال     -٩٨
، بعد النظر يف التقرير األويل للدولة       (CRC/C/15/Add.68)الشـواغل الـيت أعربت عنها اللجنة والتوصيات اليت قدمتها           

ومـع ذلك، مل يتم على النحو الكايف متابعة التوصيات املتصلة بأمور منها عدم التمييز               ). CRC/C/8/Add.28(الطـرف   
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) ٣٣الفقرة   (وعمل األطفال ) ٣٢ و ٢٧الفقرتان  (تعليم املهنيني العاملني مع األطفال أو لصاحلهم        وتدريب و ،  )٢٦الفقرة  (
وتشري اللجنة إىل أن هذه الوثيقة جتدد هذه        ). ٣٦الفقرة  (وقضاء األحداث   ) ٣٥الفقرة  (واالعتداء اجلنسي والعنف املرتيل     

 . الشواغل والتوصيات

 قصارى جهدها لتناول ما مل ينفذ بعد من التوصيات الواردة يف            حتـث اللجـنة الدولـة الطرف على بذل         -٩٩
املالحظات اخلتامية على التقرير األويل، وعلى تناول قائمة الشواغل الواردة يف هذه املالحظات اخلتامية على التقرير                

 .الدوري الثاين

 التشريعات

واليت نتج عنها إصدار قوانني (خلمس املاضية تعـترف اللجـنة باألنشطة التشريعية املضطلع هبا خالل السنوات ا        -١٠٠
لكنها ال تزال تشعر بالقلق النعدام سياسة تشريعية شاملة تتعلق بتنفيذ حقوق            ) أو تعديالت شىت على القوانني املوجودة     /و

 اللجنة  كما تعرب . ويف هذا الصدد، ترحب اللجنة باملعلومات اليت تفيد أنه يتم حالياً صياغة قانون شامل للطفل              . الطفل
 ).١٩٩٩(عن أسفها ألن نقص املوارد املالية يعترض سبيل تنفيذ التشريعات وال سيما اإلجراءات العقابية اجلديدة لألحداث 

توصـي اللجـنة الدولـة الطرف بوضع وتنفيذ سياسة تشريعية شاملة إلدماج أحكام ومبادئ االتفاقية يف                  -١٠١
التعجيل بإصدار قانون شامل للطفل من خالل عملية مشاركة تشمل      كما توصي الدولة الطرف ب    . القوانـني احمللـية   

 . اجملتمع املدين وال سيما األطفال

 التنسيق

، أسندت إليها   ١٩٩٧حتـيط اللجـنة عـلماً بإنشـاء وزارة الشباب واملرأة والطفل وشؤون األسرة، يف عام                  -١٠٢
رب اللجنة عن قلقها ألن عدم جتانس العديد من   ومع ذلك، تع  . مسؤوليات منها تنسيق سياسات وخطط وبرامج لألطفال      

انظر (املؤسسـات يضعف التنسيق بني السياسات االقتصادية واالجتماعية ويعرقل بصورة خطرية التنفيذ الفعال لالتفاقية               
 ).CRC/C/70/Add.20، ٥٩ إىل ٥٧الفقرات من 

يز عمل وزارة الشباب واملرأة والطفل      توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لتعز            -١٠٣
 . وشؤون األسرة، لكي تؤدي دورها كآلية فعالة لتنسيق مجيع السياسات واخلطط والربامج الرامية إىل تنفيذ االتفاقية

 خطة العمل الوطنية

 الوطين  ، وإنشاء اجمللس  ٢٠٠٣نوفمرب  /ترحـب اللجنة بالشروع يف تنفيذ خطة العمل الوطنية، يف تشرين الثاين            -١٠٤
 .حلقوق الطفل والنشء، ولكنها تعرب عن قلقها إزاء انعدام وجود سياسة وطنية شاملة لتعزيز ومحاية حقوق الطفل

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة وذلك من خالل أمور منها توفري ما هو مناسب                   -١٠٥
نفيذ الكامل خلطة العمل الوطنية وضمان أن يؤدي اجمللس الوطين          مـن مـوارد بشرية ومالية وغريها من املوارد، للت         

كما توصي باعتماد سياسة وطنية شاملة . دوره، بأكـثر الطـرق الفعالة والناجعة وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية        
 .لتعزيز ومحاية حقوق الطفل
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 الرصد املستقل

 منفردة إىل اجمللس الوطين حلقوق األطفال والنشء أو         تالحـظ اللجـنة أن بإمكان األطفال أن يقدموا شكاوى          -١٠٦
املـندوب الـذي ميثل األطفال يف مكتب أمني املظامل أو وزارة الشباب واملرأة والطفل وشؤون األسرة، تتعلق باحتمال                   

ودة املتاحة  لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء انعدام التنسيق بني هذه اهليئات، واإلمكانات احملد           . تعرضـهم النتهاك حلقوقهم   
وفضالً عن ذلك، تشعر اللجنة     . أمام األطفال وأسرهم لالستفادة من هذه اخلدمات وإزاء فعالية إجراءات الشكاوى هذه           

 . بالقلق ألن دور الرصد لكل هيئة من هذه اهليئات غري واضح

؛ وميكن هلذه اآللية أن     توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية واحدة مستقلة وفعالة لرصد تنفيذ االتفاقية            -١٠٧
وينبغي تزويد هذه اآللية مبوارد بشرية ومالية       . تتخذ شكل مكتب لألطفال مؤلف من عدد مناسب من الفروع احمللية          

وينبغي أن تقوم هذه اآللية برصد تنفيذ االتفاقية،        . كافـية، وينـبغي أن يكون بإمكان األطفال اللجوء إليها بسهولة          
من األطفال بطريقة تراعي مشاعر الطفل وعاجلة، وتتيح سبل االنتصاف من انتهاكات            ومعاجلـة الشكاوى الواردة     

، بشأن املؤسسات الوطنية    )٢٠٠٢ (٢حقـوق الطفل املنصوص عليها يف االتفاقية، وفقاً لتعليق اللجنة العام، رقم             
 . حلقوق اإلنسان

 املوارد املخصصة لألطفال

لومات بشأن االستثمارات االجتماعية، وألن املوارد املخصصة للطفل يف         تعـرب اللجنة عن قلقها إزاء نقص املع        -١٠٨
 .امليزانية الوطنية غري كافية لالستجابة لألوليات الوطنية واحمللية حلماية وتعزيز حقوق الطفل

طريق  من االتفاقية عن     ٤توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تويل اهتماماً خاصاً للتنفيذ الكامل ألحكام املادة              -١٠٩
 :القيام مبا يلي

إيـالء أولويـة لرصـد خمصصـات يف امليزانـية على املستويني الوطين واحمللي، يف سياق إضفاء                   )أ( 
الالمركزية، من أجل ضمان إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للطفل، وال سيما األطفال الذين ينتمون    

 ؛"املوارد املتاحة... إىل أقصى حدود "إىل فئات حمرومة اقتصادياً 

حتديـد مـبلغ ونسبة اإلنفاق من ميزانية الدولة على األطفال يف القطاعني العام واخلاص، وقطاع                 )ب( 
املـنظمات غري احلكومية بغية تقييم أثر هذا اإلنفاق، وكذلك تقييم إمكانية وصول األطفال إىل اخلدمات املقدمة يف                  

 .عاليتهاخمتلف القطاعات ونوعية هذه اخلدمات وف

 مجع البيانات

تسـلِّم اللجـنة بإنشاء النظام املتكامل ملؤشرات التنمية حديثاً وجبمع البيانات من مرافق منها مركز املعلومات                  -١١٠
واجمللـس االجـتماعي، لكـنها تعرب عن قلقها للقصور املستمر يف تدابري مجع البيانات اإلحصائية املفصلة وغريها من                   

الة األطفال الذين ينتمون إىل أضعف اجملموعات، وال سيما الفتيات، وأطفال الشوارع، واألطفال             املعلومـات املتعلقة حب   
 .املعوقني، واألطفال الذين يعيشون يف املناطق الريفية، والالجئني، وملتمسي اللجوء، وأطفال السكان األصليني
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من خالل تعزيز اآلليات القائمة     (اب األولوية   تكرر اللجنة توصيتها إىل الدولة الطرف بأن تويل اهتماماً من ب           -١١١
احلضرية، واألصل العرقي   /لوضـع نظام جلمع البيانات املصنفة حسب العمر، ونوع اجلنس، واملناطق الريفية           ) مـثالً 

االجـتماعي، وحتديـد املؤشرات املناسبة بعد تصنيفها، هبدف تناول مجيع جماالت االتفاقية ومجيع فئات األطفال يف                 
ويتعني على الدولة الطرف أن . ، بغية تقييم التقدم احملرز والصعوبات اليت تعترض سبيل إعمال حقوق الطفل  اجملـتمع 

 . وغريها) اليونيسيف(تنظر يف التماس املساعدة التقنية من منظمة األمم املتحدة للطفولة 

 نشر املعلومات والتدريب

ولة الطرف لصاحل املعلمني والقضاة وضباط الشرطة       ترحـب اللجـنة بأنشـطة التدريب اليت اضطلعت هبا الد           -١١٢
ومع ذلك، ال تزال اللجنة تشعر بالقلق بشأن املواقف التقليدية جتاه األطفال            . واملوظفـني العاملني يف مؤسسات اإلصالح     

لى النحو  واملـراهقني يف اجملـتمع وألن األطفال وكذلك العديد من املهنيني العاملني مع األطفال ولصاحلهم غري ملمني ع                 
 .الكايف بأحكام االتفاقية وبالنهج القائم على احلقوق الذي تنص عليه

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -١١٣

 تعزيز محالت التوعية العامة باالتفاقية، اليت تستهدف اجلمهور وال سيما األطفال؛ )أ( 

حكام االتفاقية لصاحل مجيع املهنيني     مواصلة تنظيم دورات تثقيفية وتدريبية منهجية بشأن مبادئ وأ         )ب( 
العـاملني مع الطفل وألجله، وال سيما املدرسني، والقضاة، والربملانيني، واملوظفني املكلفني بإعمال القانون، وموظفي               
اخلدمة املدنية، وعمال البلديات، والعاملني يف مؤسسات وأماكن احتجاز األطفال، وموظفي اهلجرة ووسائط اإلعالم              

 .ي، وموظفي الصحة، مبن فيهم األطباء النفسيون واألخصائيون االجتماعيوناجلماهري

  تعريف الطفل-٢

 عاماً يف حالة البلوغ أو      ١٤تعرب اللجنة عن قلقها ألن قانون األسرة يسمح بزواج األطفال يف سن مبكرة هي                -١١٤
 . يف حالة اإلجناب أو إذا كانت الفتاة حامالً

 عاماً  ١٨ بني أطفال دون سن      ج تنظم إبرام عقد الزوا    الطرف مبراجعة األحكام اليت   توصـي اللجنة الدولة      -١١٥
وجيب أن تكون هذه السن واحدة      . هبدف رفع احلد األدىن لسن الزواج فيما بني األطفال القُصَّر الذين أجنبوا أطفاالً            

 .املبكرةوينبغي تنظيم محالت توعية واختاذ تدابري أخرى ملنع الزجيات . للبنني والبنات

  مبادئ عامة-٣

 عدم التمييز

تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء أوجه التفاوت اخلطرية القائمة منذ زمن بعيد، يف جماالت منها مستوى املعيشة،  -١١٦
والوصول إىل اخلدمات االجتماعية األساسية مثل التعليم والصحة واملاء الصاحل للشرب والصرف الصحي، وإزاء الفوارق               

 خمتلف جمموعات السكان، وال سيما بني أولئك الذين يعيشون يف املناطق احلضرية والريفية، مما يؤدي إىل إعاقة متتع              بـني 
 .الناس باحلقوق، وخاصة األطفال يف املناطق الريفية وأطفال السكان األصليني
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 ينتمون إىل جمموعات السكان     تكـرر اللجـنة قلقهـا إزاء استمرار متييز اجملتمع ضد الفتيات، واألطفال الذين              -١١٧
 .األصليني واألقليات وغريها من اجملموعات املهمشة، واألطفال املعوقني، وأطفال العمال املهاجرين، وأطفال الالجئني

تكـرر اللجنة توصيتها إىل الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري الرامية إىل تطوير ثقافة حلقوق اإلنسان وتغيري                  -١١٨
كما توصي  . فال بوجه عام ومن األطفال الذين ينتمون إىل جمموعات السكان األصليني بوجه خاص            املواقف من األط  

اللجـنة الدولـة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري االستباقية الالزمة ملكافحة التمييز اجملتمعي، وال سيما ضد الفتيات،            
سكان األصليني، واألطفال املعوقني، واألقليات واألطفـال واملـراهقني الذين ينتمون إىل الفئات املهمشة، وأطفال ال       

 .األخرى، وأطفال الالجئني، وأطفال العمال املهاجرين، بعدة طرق من بينها تنظيم محالت لتثقيف وتوعية اجلمهور

تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومات حمددة عما تتخذه من تدابري                  -١١٩
من برامج تتصل باتفاقية حقوق الطفل ملتابعة اإلعالن وبرنامج العمل املعتمدين يف املؤمتر العاملي ملكافحة               ومـا تضعه    

، مع مراعاة ٢٠٠١العنصـرية والتميـيز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي عقد يف عام          
 ).٢٠٠١( بشأن أهداف التعليم ١التعليق العام رقم 

 طفلاحترام آراء ال

وال تزال اللجنة تشعر بالقلق ألن      . ترحـب اللجنة باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف لتعزيز واحترام آراء الطفل            -١٢٠
املواقـف التقلـيدية إزاء األطفـال يف اجملتمع حتد من االحترام الفعلي آلرائهم، داخل األسرة، ويف املدارس واملؤسسات                   

 .األخرى واجملتمع بصفة عامة

 : من االتفاقية، مبا يلي١٢صي اللجنة الدولة الطرف، عمالً باملادة تو -١٢١

تعزيـز احترام آراء الطفل وتيسري مشاركته يف مجيع املسائل اليت متسه يف احملاكم واهليئات اإلدارية                 )أ( 
 ويف األسرة واملدارس واملؤسسات األخرى؛

ربون وموظفو اإلدارة احلكومية واجلهاز     توفـري معلومـات تربوية جلهات عدة من بينها اآلباء وامل           )ب( 
 القضائي، واجملتمع ككل بشأن حق الطفل يف مراعاة آرائه ويف املشاركة يف مجيع املسائل اليت متسه؛

إجـراء استعراض منهجي ملدى مراعاة آراء الطفل، وال سيما األطفال الذين ينتمون إىل جمموعات           )ج( 
األطفال الفقراء، ومدى تأثري ذلك يف السياسات والربامج ويف األطفال          مستضـعفة مثل أطفال السكان األصليني و      

 .أنفسهم

  احلقوق واحلريات املدنية-٤

 احلق يف اهلوية/تسجيل املواليد

تعـرب اللجنة عن قلقها إزاء صعوبة الوصول إىل إجراءات تسجيل املواليد، واليت متس بوجه اخلصوص األطفال            -١٢٢
سكان األصليني، واألطفال الذين يعيشون يف املناطق الريفية ويف املناطق احلدودية مع كولومبيا        من أصل أفريقي، وأطفال ال    

 .وكوستاريكا
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توصي اللجنة الدولة الطرف مبراجعة كفاءة نظام تسجيل املواليد، لضمان تسجيل املواليد يف املناطق الريفية                -١٢٣
 الالجئني وملتمسي اللجوء، واألطفال الذين يولدون خارج        واملناطق اليت يسكنها السكان األصليون وتسجيل مواليد      

نطـاق الـزواج، واختاذ مجيع التدابري الالزمة لتنسيق أنشطة خمتلف الوكاالت واملؤسسات احلكومية املعنية بتسجيل          
 .املواليد

 ١٧ إىل ١٣تنفيذ مواد االتفاقية 

كما تشعر اللجنة   ). ١٧-١٣املواد  (ق املدنية للطفل    تأسف اللجنة لعدم تقدمي معلومات حمددة بشأن تنفيذ احلقو         -١٢٤
أو االحتجاز بدون   /بـالقلق إزاء التقارير اليت تفيد بإلقاء القبض على مراهقني فقراء مهمشني أو تعرضهم لسوء املعاملة و                

 .أساس قانوين ظاهر عند جتّمع بعضهم مع بعض

قبل معلومات حمددة عن تنفيذ هذه احلقوق ومحاية        حتـث اللجنة الدولة الطرف على أن تقدم يف تقريرها امل           -١٢٥
 .املراهقني من التعرض لالعتقال أو االحتجاز أو سوء املعاملة، بشكل غري قانوين

 العقاب البدين

 ٣٨فيما ترحب اللجنة مبنع العقاب البدين وغريه من أشكال العنف ضد األطفال من خالل اعتماد القانون رقم                   -١٢٦
وإساءة معاملة األطفال والنشء، الذي يسمح بإبعاد الشخص املدعى ارتكابه العنف ضد الطفل عن              بشـأن العنف املرتيل     

 .مرتل األسرة، إال أهنا تشعر بالقلق إزاء نقص التدابري احملددة لتنفيذ هذا القانون بالكامل

 :توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري الالزمة من أجل -١٢٧

 وذلك من خالل أمور منها تنظيم محالت لتثقيف اجلمهور          ٣٨ل ألحكام القانون رقم     التنفيذ الكام  )أ( 
بالعواقب السلبية املترتبة على إساءة معاملة األطفال، بغية تغيري املواقف إزاء العقاب البدين، والترويج ألشكال إجيابية               

 للعقاب البدين؛غري عنيفة، من التأديب يف األسرة واملدارس وغريها من املؤسسات، كبديل 

تعزيـز آليات الشكاوى اليت يقدمها األطفال املودعون يف مؤسسات لضمان أن تعاجل هيئة مستقلة      )ب( 
 شكاوى سوء املعاملة بفعالية وبشكل يراعي مصلحة الطفل؛

 .ضمان ما يكفي من املوارد املالية وغريها من املوارد لتنفيذ هذا القانون بفعالية )ج( 

 ية والرعاية البديلة البيئة األسر-٥

ترحـب اللجنة باألنشطة اليت اضطلعت هبا جلان األسرة والدعم الذي يقدمه معهد التدريب واستخدام املوارد                 -١٢٨
البشـرية إىل األسـر مـن خالل املنح الدراسية، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية السياسات االجتماعية واالقتصادية                   

كما تشعر بقلق بالغ إزاء املشاكل العديدة اليت تواجهها         . مهات لالضطالع مبسؤولياهتم  وخطـط وبرامج دعم اآلباء واأل     
األسـر الفقرية واألسر اليت تعيلها املرأة، واليت قد تؤدي إىل إمهال األطفال والتخلي عنهم، وافتقار العديد من األطفال إىل       

 .الدعم املعنوي واالقتصادي الذي يقدمه إليهم آباؤهم
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 :اللجنة الدولة الطرف على وضع وتنفيذ سياسة شاملة لألسرة حلماية حقوق أطفاهلا، تتضمن ما يليحتث  -١٢٩

تدابـري لـتعزيز قدرات الوالدين وتزويدمها مبا يلزم من مساعدة ودعم ماديني يف هذا الصدد، مع          )أ( 
 إيالء اهتمام خاص باألسر الفقرية واألسر اليت تعيلها النساء؛

 اآلباء أكثر وعياً مبسؤولياهتم األبوية وضمان قيامهم بتقدمي الدعم املايل الالزم إىل             تدابـري جلعـل    )ب( 
 أطفاهلم؛

تدابـري لـتزويد األطفال الذين ال ميكن لوالديهم الطبيعيني تنشئتهم، ببيئة أسرية بديلة من خالل                 )ج( 
 وضع نظام فعال للكفالة جيدة النوعية، مبا يف ذلك رعاية األقرباء؛

دابـري لضمان متتع األطفال املودعني يف مؤسسات باحلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية، على أن               ت )د( 
يـتم عـلى حنو فعال مراقبة هذه املؤسسات ومراجعتها بصورة منتظمة بغية جعل فترة بقاء أولئك األطفال يف تلك                    

 املؤسسات قصرية قدر اإلمكان؛

ميسورة التكلفة، على املستوى احمللي، متنحهم الدعم، يف        تقـدمي خدمات ال مركزية سهلة املنال و         )ه( 
 جماالت منها الوساطة يف حالة الرتاع، وإعالة الطفل، وال سيما يف حاالت ال يستطيع فيها األب توفري هذه اإلعالة؛

 .تدابري لتيسري إعادة مشل أسر األطفال الالجئني )و( 

 التبين

لى اتفاقية الهاي بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين على           ترحـب اللجـنة بتصديق الدولة الطرف ع        -١٣٠
، ولكنها تشعر بالقلق إذ ال تزال هناك حاجة إىل اختاذ تدابري أكثر فعالية لضمان احترام                ١٩٩٣الصـعيد الـدويل، لعام      

 .إجراءات التبين حقوق الطفل وملنع استغالل التبين، وذلك مثالً ألغراض االجتار باألطفال

 من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة لتنظيم            ٢١يف ضـوء أحكـام املادة        -١٣١
ورصد عمليات التبين اليت تتم على املستويني الوطين والدويل، وذلك من خالل التنفيذ الفعال التفاقية الهاي، وتقدمي 

 .التدريب املناسب للمهنيني املعنيني

 ل لإليذاء واإلمهالتعرض الطف

تالحظ اللجنة التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لتحسني سبل اإلبالغ عن حاالت إيذاء األطفال، إال أهنا تشعر                  -١٣٢
 .بالقلق إزاء عدم كفاية خدمات التعايف واملشورة املقدمة إىل الضحايا لتلبية الطلب املتنامي على هذه اخلدمات

 :ا التالية املوجهة إىل الدولة الطرفتكرر اللجنة توصيته -١٣٣

ضـرورة شن محالت فعالة للتوعية واختاذ تدابري لتقدمي املعلومات وتوجيه ونصح الوالدين لتحقيق               )أ( 
 أغراض منها منع العنف ضد األطفال، مبا يف ذلك استخدام العقاب البدين؛
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ني االجتماعيني، واملدعني العامني بشأن     زيادة التدريب املقدم إىل موظفي إعمال القانون، واألخصائي        )ب( 
 كيفية تلقي ورصد الشكاوى والتحقيق فيها ومالحقتها بشكل يراعي مصاحل الطفل؛

ضرورة أن تتاح جلميع ضحايا العنف إمكانية تلقي املشورة واملساعدة فيما يتعلق بتعافيهم وإعادة               )ج( 
 .دجمهم

  خدمات الصحة األساسية والرعاية-٦

 عوقوناألطفال امل

ترحب اللجنة بإنشاء اجمللس الوطين للرعاية الشاملة للقُصَّر املعوقني وباملرسوم التنفيذي الذي يضع أنظمة للتعليم                -١٣٤
لكنها تعرب عن قلقها إزاء نقص املعلومات اإلحصائية املفصلة وألن          . الشامل لألفراد ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة     

شون يف املناطق الريفية للسكان األصليني، ال يستطيعون الوصول بصورة كافية إىل خدمات مثل األطفال املعوقني الذين يعي 
كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص املعلومات عن إدماج األطفال املعوقني يف خمتلف القطاعات مثل               . الصـحة والتعلـيم   

 .التعليم والرياضة واألنشطة االجتماعية والثقافية

الدولة الطرف، مراعاةً لقواعد األمم املتحدة املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني           توصـي اللجـنة      -١٣٥
والتوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة يف يومها املخصص للمناقشة العامة حلقوق األطفال           ) ٤٨/٩٦قرار اجلمعية العامة    (

يل اهتماماً خاصاً لألطفال املعوقني يف      ، بأن تكفل مجع معلومات إحصائية وافية، وأن تو        )CRC/C/69انظر  (املعوقـني   
املناطق الريفية واملناطق اليت يسكنها السكان األصليون، وأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة إلدماج األطفال املعوقني يف                

 .الثقافية والرياضية/النظام املدرسي العادي ويف األنشطة االجتماعية

 الصحة واخلدمات الصحية

الخنفاض الكبري يف مستويات وفيات األطفال وباستئصال شأفة أمراض عديدة معدية، لكن القلق     ترحب اللجنة با   -١٣٦
يسـاورها إذ إن هـذا التقدم مل يرافقه اخنفاض مماثل يف معدالت وفيات األمهات وألن هناك تفاوتاً كبرياً يف مؤشرات                     

 ألن اللجوء إىل الرضاعة الطبيعية غري منتشر على نطاق ويساور اللجنة القلق. الوفيات بني املناطق احلضرية واملناطق الريفية  
 .واسع

توصي اللجنة بشدة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز جهودها املبذولة إلصالح قطاع الصحة، وال سيما ما                 -١٣٧
لبلد، يتعلق بالرعاية الصحية األولية، مبا يكفل إمكانية احلصول على رعاية صحية ذات نوعية جيدة يف مجيع مناطق ا                 

ومبا يشمل وضع برامج بعيدة األثر، وتدريب القرويني احملليني على األساليب اآلمنة للقبالة وتوفري الرعاية الكافية قبل 
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالتشجيع على الرضاعة الطبيعية دون غريها ملدة ستة أشهر بعد الوالدة،                . الوالدة

 . للرضعواستكماهلا بعد ذلك بتغذية مناسبة
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 صحة املراهقني

 املعين بصحة وتثقيف    ٢٩مثل القانون رقم    (حتـيط اللجـنة عـلماً بالتشريع املتعلق حبماية املراهقات احلوامل             -١٣٨
، والربنامج املعين مبسؤولية الوالدين، إال أهنا تشعر بالقلق إزاء االنتشار الكبري حلاالت             )٢٠٠٢املـراهقات احلوامل، لعام     

كما يساور  . ت وإصابتهن بأنواع العدوى املنقولة باالتصال اجلنسي وعدم اختاذ تدابري هامة ملنع هذه املشاكل             محل املراهقا 
 .اللجنة القلق إزاء االفتقار إىل برامج كافية تعىن بالصحة اإلجنابية، والتثقيف اجلنسي، وتنظيم األسرة والصحة العقلية

خدمات صحية كافية للمراهقني على النحو املشار إليه يف التعليق  توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان توفري        -١٣٩
، وال سيما تنفيذ برامج تتعلق بالصحة اإلجنابية، والتثقيف اجلنسي          )٢٠٠٣( بشأن صحة املراهقني     ٤العـام رقـم     
 .كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ برامج تعىن بالصحة العقلية. وتنظيم األسرة

 )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /البشريةفريوس نقص املناعة 

ترحـب اللجنة باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف لتوفري إمكانية احلصول جماناً على األدوية املضادة لفريوسات                 -١٤٠
ناعة متالزمة نقص امل  /النسـخ العكسي، إال أهنا تعرب عن قلقها إزاء زيادة حاالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية               

 .يف الدولة الطرف وارتفاع عدد األطفال املصابني بالفريوس) اإليدز(املكتسب 

اإليدز وحقوق الطفل / بشأن فريوس نقص املناعة البشرية    ٣حتيل اللجنة الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم          -١٤١
اإليدز، وذلك من خالل    /وتوصـي الدولـة الطرف بتعزيز جهودها ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية           ) ٢٠٠٣(

 :إجراءات تشمل ما يلي

 برامج وقائية؛ )أ( 

إجـراء دراسـة شاملة عن انتشار أنواع العدوى املنقولة باالتصال اجلنسي وفريوس نقص املناعة                )ب( 
 اإليدز وآثارها السلبية، مبا يف ذلك عدد األطفال املصابني؛/البشرية

فال بشكل يراعي خصوصيتهم ولتوفري الرعاية هلم وإدماجهم،        إنشاء مرافق لتقدمي املشورة إىل األط      )ج( 
 على أن يتاح هلم الوصول إليها بدون موافقة والديهم عندما خيدم ذلك مصاحلهم الفضلى؛

الـتماس الـتعاون التقين من منظمات منها صندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة األمم املتحدة                )د( 
 العاملية وبرنامج األمم املتحدة املشترك بني املنظمات واملعين بفريوس نقص           ومنظمة الصحة ) اليونيسـيف (للطفولـة   

 ).اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /املناعة البشرية

 املستوى املعيشي

تالحـظ اللجنة مع القلق استمرار ارتفاع معدالت الفقر يف الدولة الطرف، وال سيما يف املناطق الريفية وتنامي                   -١٤٢
 .  بني األغنياء والفقراءالفوارق
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توصـي اللجـنة الدولة الطرف بصياغة استراتيجية وطنية شاملة للحد من الفقر، تستهدف معظم املناطق                 -١٤٣
والفـئات احملـرومة وتكفـل تلبية احتياجات مجيع األطفال، والتماس التعاون واملساعدة الدوليني كلما كان ذلك                 

 .ضرورياً

 ية والثقافية التعليم واألنشطة الترفيه-٧

إذ حتـيط اللجـنة علماً جبهود الدولة الطرف املبذولة لتحسني نظام التعليم وتالحظ مع االرتياح أوجه التحسُّن           -١٤٤
الذي تعكسه املؤشرات التعليمية، إال أهنا ال تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار الفوارق يف حصول أطفال اجملموعات احملرومة                  

األطفال الذين يعيشون يف املناطق الريفية، وأطفال السكان األصليني، وأطفال الالجئني، الذين ال             عـلى التعليم، مبن فيهم      
كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء اخنفاض معدالت البقاء         . يستطيعون احلصول على تعليم يتمشى وقيمهم وهويتهم الثقافية       

وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء     . رحلة التعليم الثانوي  يف املـدارس واستكمال التعليم، وال سيما يف صفوف الشباب يف م           
 .رداءة نوعية البنية األساسية لعملية التعليم

 :توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص موارد مالية وبشرية بغية -١٤٥

 التأكيد بصفة خاصة على حمو األمية؛ )أ( 

 االبتدائي والثانوي لبلوغ تغطية شاملة التشـجيع على االلتحاق بالتعليم السابق للمدرسة والتعليم     )ب( 
 للتعليم؛

إيـالء اهـتمام خـاص الحتياجات األطفال املستضعفني مثل الفتيات وأطفال السكان األصليني               )ج( 
 والالجئني واألطفال العاملني وأطفال الشوارع، بغية إعمال حقهم األساسي يف التعليم؛

بناء مزيد من املدارس، وحتسني املدارس املوجودة       (عليمي  حتسني مستوى البنية األساسية للنظام الت      )د( 
ورفـع مسـتوى التدريب ودفع مرتبات مناسبة للمعلمني، واعتماد طرق تعليمية تفاعلية ملكافحة حاالت التسرب                

 ؛)والرسوب

 توفـري مزيد من املرافق للتعليم غري النظامي والتدريب املهين، مبا يشمل األطفال الذين مل يكملوا                )ه( 
 .مرحليت التعليم االبتدائي والثانوي

  تدابري احلماية اخلاصة� ٨

 األطفال الالجئون وملتمسو اللجوء

، وبتعاون  ١٩٦٧ اخلاصة بوضع الالجئني وبروتوكوهلا لعام       ١٩٥١ترحـب اللجنة بالتصديق على اتفاقية عام         -١٤٦
ساور اللجنة القلق إزاء نقص املعلومات عن حالة        وي. الدولـة الطرف مع مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني         

 .األطفال الالجئني وملتمسي اللجوء وبشأن تنفيذ ومتابعة توصياهتا السابقة
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تكرر اللجنة توصيتها إىل الدولة الطرف بضمان احلماية الكافية لألطفال الالجئني، مبا يشمل جماالت التعليم                -١٤٧
ن بصورة بناءة وفعالة يف هذا الصدد مع مفوضية األمم املتحدة السامية            والصـحة واخلدمـات االجتماعية، والتعاو     

 .لشؤون الالجئني

توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ إجراء لتسوية األوضاع القانونية لألطفال من أصل كولوميب الذين              -١٤٨
صي الدولة الطرف بأن حتترم بالكامل كما تو. يتمتعون حبماية مؤقتة يف داريني والذين ولدوا يف بنما، وتيسري جتنيسهم    

مـبدأ عـدم السماح باإلعادة القسرية، وبأن تتم عملية الترحيل، كلما مسح هبا القانون الدويل، بطريقة جتنب فصل                   
ويتعني على الدولة الطرف أن تنظر يف مسألة مراجعة املمارسة احلالية املتمثلة يف تقييد حرية               . األطفـال عن والديهم   

 .الكولومبيني املتمتعني حبماية مؤقتة، وال سيما الشباب منهمتنقل أولئك 

 االستغالل االقتصادي لألطفال، مبا يف ذلك عمل األطفال

ترحـب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف للحد من عمل األطفال والتصديق على اتفاقييت منظمة العمل                  -١٤٩
تشعر بالقلق إزاء العدد الكبري من األطفال العاملني وال سيما يف اخلدمة        وال تزال اللجنة    . ١٨٢ ورقم   ١٣٨الدولـية رقم    

وألن الدولة الطرف مل تقم على النحو الواجب بتنفيذ األحكام املتعلقة           ) يف مزارع قصب السكر   (املرتلية واملناطق الريفية    
 . بعمل األطفال

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -١٥٠

كامل ألحكام عمل األطفال واختاذ مجيع التدابري الالزمة ملنع عمل األطفال، يف         ضـمان التنفـيذ ال     )أ( 
 ؛)األطفال الذين يعملون يف اخلدمة املرتلية(املناطق الريفية واحلضرية على السواء 

وضـع تدابـري وقائـية تسـتهدف مـن يطلبون ويوفرون اخلدمات اجلنسية، مثل املواد املتعلقة                  )ب( 
باالعتداء اجلنسي واالستغالل اجلنسي للقُصر، وبرامج التثقيف، مبا يف ذلك تطبيق برامج يف             بالتشـريعات اخلاصـة     

 املدارس عن أساليب احلياة الصحية؛

زيـادة عـدد مفتشي العمل املدَربني، واملهنيني املدربني الذين يقدمون املشورة النفسية وغريها من           )ج( 
 اخلدمات العالجية للضحايا؛

فني املكلفني بإنفاذ القوانني واألخصائيني االجتماعيني واملدعني العامني على كيفية تلقي           تدريب املوظ  )د( 
 . الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها ومالحقتها قضائياً على حنو يراعي مصلحة الطفل

 االستغالل اجلنسي لألطفال واالجتار هبم

اري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال       ترحـب اللجـنة بتصديق الدولة الطرف على الربوتوكول االختي          -١٥١
وال تزال اللجنة تشعر بالقلق ألن مشاكل االستغالل واإليذاء اجلنسيني ال تزال خطرية             . واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة     

ل تشعر بالقلق إزاء نقص    كما أن اللجنة ال تزا    . والنعـدام توفر اخلدمات املناسبة لتعايف ومساعدة ضحايا االستغالل اجلنسي         
 .البيانات لتحديد الُبعد الفعلي ملشكلة إيذاء األطفال واستغالهلم اجلنسي، وعدم كفاية التدابري ملنع ومكافحة االجتار باألطفال
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توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تشريعاً مناسباً ملنع ومكافحة االجتار باألطفال واستغالهلم اجلنسي ويف    -١٥٢
 كما توصي الدولة الطرف بتخصيص موارد مالية كافية لتنفيذ األنشطة اليت          . اد اخللـيعة، وتنفـيذه بصورة فعالة      املـو 

 :وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف مبا يلي. تروجها اللجنة الوطنية اجلديدة ملكافحة االستغالل اجلنسي ألغراض جتارية

طفال واآلباء واألمهات وغريهم من األشخاص    شـن محالت لنشر الوعي، وال سيما يف صفوف األ          )أ( 
 الذين يقومون برعاية األطفال؛

ضـمان معاملـة األطفـال املتَّجر هبم والذين تعرضوا لالستغالل اجلنسي معاملة الضحايا دائماً،                )ب( 
 ومالحقة األشخاص الذين يرتكبون هذه األفعال؛

أو االجتار، /لذين يتعرضون لالستغالل اجلنسي و توفري برامج مناسبة ملساعدة وإعادة دمج األطفال ا        )ج( 
 إبان املؤمترين العامليني ملناهضة     ٢٠٠١ و ١٩٩٦وفقـاً لإلعـالن وخطـة العمل وااللتزام العاملي املعتمدة يف عامي             

 االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية؛

 قضاء األحداث

 كافية ملراجعة نظام قضاء األحداث لكي جتعله يتمشى         يسـاور اللجنة القلق ألن الدولة الطرف مل تبذل جهوداً          -١٥٣
كما يساورها القلق بشأن أمور منها أن القانون        . بالكـامل مع أحكام االتفاقية وغريها من الصكوك الدولية ذات الصلة          

لقصوى للحجز  ينشئ نظاماً أكثر صرامة يف جمال املسؤولية اجلنائية للمراهقني، ال سيما وأنه ينص على رفع املدة ا٤٦رقم 
 . الوقائي من شهرين إىل ستة أشهر مع إمكانية متديدها إىل سنة واحدة

توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل اجلهود اليت تبذهلا إلصالح القانون املتعلق بنظام قضاء األحداث                 -١٥٤
م املتحدة يف جمال قضاء ، وغريها من معايري األم٣٩ و٤٠ و٣٧لكـي يتمشـى مع أحكام االتفاقية وال سيما املواد         

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

 .  فيينا التوجيهية للعمل املتعلق باألطفال يف نظام العدالة اجلنائيةاجملردين من حريتهم، ومبادئ

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف على وجه اخلصوص بأن تقوم، كجزء من هذا اإلصالح، مبا يلي -١٥٥

محايـة حقوق األطفال اجملردين من حريتهم وحتسني ظروف احتجازهم وحبسهم، وخاصة بإنشاء              )أ( 
 تكون ظروفها مناسبة ألعمارهم واحتياجاهتم، وضمان وجود اخلدمات االجتماعية يف مجيع            مـرافق خاصة لألطفال   

 هذه املرافق؛ وفصل األطفال عن الكبار يف مجيع مراكز احلجز السابق للمحاكمة وغريها من املراكز؛

نفاذ القانون،  إجراء حتقيق يف أي حالة من حاالت إساءة املعاملة اليت يرتكبها املوظفون املكلفون بإ              )ب( 
مبـن فـيهم حراس السجون، ومالحقتها واملعاقبة عليها، وإنشاء نظام مستقل يراعي مصاحل األطفال ويسهل عليهم          

 الوصول إليه وذلك ملعاجلة الشكاوى الواردة منهم؛ 
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ضمان بقاء األطفال على اتصال منتظم بأسرهم خالل فترة حبسهم مبوجب نظام قضاء األحداث،               )ج( 
 بإبالغ اآلباء بتاريخ احتجاز أطفاهلم وأماكن احتجازهم؛ال سيما 

 إجراء فحوص طبية منتظمة لألطفال تقوم هبا هيئة طبية مستقلة؛ )د( 

بـذل قصـارى جهدهـا لوضـع برنامج لشفاء األحداث وإعادة تأهيلهم اجتماعياً بعد انتهاء                  )ه( 
 اإلجراءات القضائية؛

جنة يف يومها املخصص للمناقشة العامة بشأن قضاء األحداث      مـراعاة التوصـيات اليت قدمتها الل       )و( 
CRC/C/46) ؛)٢٣٨ إىل ٢٠٣، الفقرات 

طلـب املسـاعدة التقنية يف جمال قضاء األحداث وتدريب رجال الشرطة، من منظمات من بينها                 )ز( 
 .اليونيسيف

 األطفال الذين ينتمون إىل جمموعات األقليات أو السكان األصليني

اللجنة بأن الدولة الطرف اعتمدت التشريع اجلديد الذي ينشئ ثالثة أقضية للسكان األصليني، إال أهنا ال                تعترف   -١٥٦
تـزال تشـعر بـالقلق ألن نقص املوارد االقتصادية يشكل عقبة أمام وضع برامج حمددة عن التعليم والصحة واخلدمات                    

 بشأن احلفاظ على هوية أطفال السكان األصليني ألن  كما تشعر اللجنة بالقلق   . االجتماعـية ألطفـال السكان األصليني     
 . التعليم بلغتني يظل يشكل حتدياً يف مناطق السكان األصليني وألن التعليم يفتقر إىل مجيع أشكال املوارد

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة لتأمني متتع أطفال السكان األصليني جبميع حقوقهم                -١٥٧
ون متييز، مبا يشمل تكافؤ فرص احلصول على اخلدمات املالئمة ثقافياً، مبا يف ذلك اخلدمات الصحية والتعليمية                 بـد 

كما توصي بأن تقوم الدولة الطرف، باملشاركة      . واالجتماعية، واإلسكان، واملياه الصاحلة للشرب، والصرف الصحي      
الت توعية اجلمهور، مبا يف ذلك من خالل وسائط اإلعالم      الكاملة من جمتمعات وأطفال السكان األصليني، بتنظيم مح       

وتوصي كذلك الدولة   . اجلماهريي، من أجل مكافحة املواقف السلبية واألفكار اخلاطئة عن أطفال السكان األصليني           
الطـرف بـأن تـويل اهتماماً خاصاً لضمان حفاظ أطفال السكان األصليني واألطفال من أصل أفريقي بنمي على                   

 . ، وذلك مثالً بتنفيذ اخلطة الوطنية لتطوير التعليم بلغتني القائم على تعدد الثقافاتهويتهم

  نشر الوثائق-٩

 من االتفاقية، توصي اللجنة بإتاحة التقرير الدوري الثاين والردود          ٤٤ من املادة    ٦أخـرياً، يف ضوء الفقرة       -١٥٨
ق واسع، والنظر يف نشر التقرير إىل جانب احملاضر املوجزة   اخلطية اليت قدمتها الدولة الطرف لعموم اجلمهور على نطا        
وينبغي توزيع هذه الوثائق على نطاق واسع إلثارة النقاش   . ذات الصـلة واملالحظـات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة        

 احلكومية  والوعي بشأن االتفاقية وتنفيذها ورصدها داخل احلكومة والربملان وبني اجلمهور، مبا يشمل املنظمات غري             
 . املعنية
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  التقرير القادم�١٠

تؤكـد اللجنة، يف ضوء التوصية اليت اعتمدهتا يف التقرير الصادر عن دورهتا التاسعة والعشرين بشأن تقدمي                  -١٥٩
، أمهية األخذ مبمارسة لتقدمي التقارير تكون متوافقة توافقاً تاماً مع أحكام            )(CRC/C/114التقارير على أساس دوري     

ومن اجلوانب اهلامة ملسؤوليات الدول األطراف جتاه األطفال مبوجب االتفاقية، ضمان إتاحة            .  من االتفاقية  ٤٤ة  املاد
ويف هذا الصدد، يعترب قيام الدول      . فـرص منـتظمة للجـنة حقوق الطفل للنظر يف التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية              

وكتدبري استثنائي يرمي إىل مساعدة . حملدد أمراً بالغ األمهية  األطـراف بتقدمي التقارير على أساس منتظم ويف الوقت ا         
الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماهتا بتقدمي التقارير بغية االمتثال التام ألحكام االتفاقية، تدعو اللجنة الدولة الطرف                

، وهو التاريخ احملدد    ٢٠٠٨ر  يناي/ كانون الثاين  ١٠إىل تقدمي تقريريها الثالث والرابع يف تقرير موحد يف موعد أقصاه            
وتنتظر اللجنة ). CRC/C/118انظر ( صفحة ١٢٠لتقدمي تقريرها الرابع، على أال يتجاوز عدد صفحات هذا التقرير        

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

 رواندا: املالحظات اخلتامية

انظر  (٩٥٤ و ٩٥٣يف جلستيها   ) CRC/C/70/Add.22(نة يف التقرير الدوري الثاين لرواندا        نظرت اللج  -١٦٠
CRC/C/SR.953 و CRC/C/SR.954(    ٩٧١، واعتمدت يف جلستها     ٢٠٠٤مايو  / أيار ٢١، املعقودتني يف  ،) انظر

(CRC/C/SR.971 املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٤يونيه / حزيران٤ املعقودة يف ،. 

 مة مقد -ألف 

وحتيط علماً  . الذي قدمته الدولة الطرف وفقاً للمبادئ التوجيهية املعتمدة        )١(ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاين     -١٦١
وتسلم اللجنة بأن حضور وفد رفيع ). CRC/C/Q/RWA/2(بالـردود اخلطية اليت قدمتها على قائمة املسائل اليت وضعتها           

 . التفاقية أتاح حتسني فهم حالة حقوق الطفل يف الدولة الطرفاملستوى معين مباشرةً بتنفيذ أحكام ا

 تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته -باء 

 :ترحب اللجنة مبا يلي -١٦٢

 الذي يتضمن أحكاماً تتعلق حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حقوق           ٢٠٠٣إقـرار دستور عام      )أ( 
 األطفال؛

 ؛)٢٠٠٣(لسياسة الوطنية لليتامى ولغريهم من األطفال الضعفاء اعتماد ا )ب( 

                                                      

وطلبت اللجنة . ١٩٩٣فرباير / شباط٥يف ) CRC/C/8/Add.1(نظرت اللجنة يف تقرير رواندا األول  )١(
بيد أن ). CRC/C/15/Add.12انظر  (حدة  حينئذ من رواندا أن تعد تقريراً أولياً جديداً أمشل وتقدمه يف غضون سنة وا             

 .هذا التقرير األويل اجلديد مل ُيقدم قط إىل اللجنة
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  بشأن حقوق الطفل ومحاية األطفال من العنف؛٢٧/٢٠٠١اعتماد القانون  )ج( 

 ؛٢٠٢٠وتصورات للعام ) ٢٠٠٢(اعتماد سياسة صحية وطنية  )د( 

 ؛١٩٩٩إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان يف عام   )ه( 

 ق األفريقي بشأن حقوق الطفل ورفاهه؛التصديق على امليثا )و( 

 حلظر أسوأ أشكال عمل األطفال      ١٨٢التصـديق عـلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم           )ز( 
 ؛٢٠٠٠واإلجراءات الفورية للقضاء عليها يف عام 

التصديق على الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل املتعلقني باشتراك األطفال يف            )ح( 
 .زاعات املسلحة وبيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعةالنـ

 العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ االتفاقية -جيم 

 آثاراً سلبية طويلة األجل يف تنفيذ       ١٩٩٤تالحظ اللجنة أن لعملية اإلبادة اجلماعية اليت ارتكبت يف عام            -١٦٣
كما تالحظ أن   . ال قد تضررت ضرراً كبرياً إبان تلك احلادثة وبعدها        أحكـام االتفاقـية وأن حياة مجيع األطف       

 االقتصادية للدولة الطرف قد تدهورت تدهوراً خطرياً بسبب اإلبادة اجلماعية، منذ أن             -الظـروف االجتماعية    
 .صدقت رواندا على االتفاقية

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-دال 

  تدابري التنفيذ العامة-١

 يعاتالتشر

 بشأن حقوق الطفل ومحاية األطفال من االستغالل ٢٧/٢٠٠١تشـعر اللجـنة بالقلق ألن القانون رقم     -١٦٤
كما تشعر اللجنة بالقلق ألن التشريعات املتصلة حبقوق        . وغـريه من التشريعات ذات الصلة ال تنفذ تنفيذاً تاماً         

 .ام االتفاقية ومبادئهاالطفل، مبا يف ذلك القانون العريف، ال تنسجم متاماً مع أحك

تشـجع اللجـنة الدولة الطرف على أن تتخذ كل ما يلزم من تدابري تكفل مواءمة تشريعاهتا احمللية                   -١٦٥
ويف هذا الصدد، تشجع    . مواءمـةً تامـة مع مبادئ وأحكام اتفاقية حقوق الطفل وتنفيذها على أكمل وجه             

 . شامل خاص باألطفالاللجنة أيضاً الدولة الطرف على اإلسراع يف سن قانوٍن

 التنسيق

تالحظ اللجنة أن الوزارة السابقة لشؤون اجلنسني واألسرة كانت هي املسؤولة عن قضايا األطفال وأن                -١٦٦
 أصبح اآلن املسؤول عن عملية تنسيق الربامج والسياسات         ١٩٩٧الـربنامج الوطين لألطفال الذي أُنشئ يف عام         
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لجنة عن قلقها إزاء نقل املسؤولية على هذا النحو وألن املوارد املالية والبشرية             لذلك، تعرب ال  . املتعلقة باألطفال 
 .احملدودة املخصصة للربنامج الوطين لألطفال ال تكفي لتنفيذه بكفاءة وفعالية

توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لتوفري ما يكفي من املوارد البشرية                  -١٦٧
كما . ملوارد األخرى للربنامج الوطين لألطفال ومنحه والية واضحة وسلطة كافية لالضطالع مبهمتهواملالية وا 

توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل االستقرار وأن تعزز من قدرة الوزارة املكلفة أساساً بتنسيق عملية                 
لتقنية يف هذا الشأن من جهاٍت      تنفـيذ أحكام االتفاقية على الصعيدين احمللي والوطين وأن تلتمس املساعدة ا           

 ).اليونيسيف(منها منظمة األمم املتحدة للطفولة 

 خطة العمل الوطنية لألطفال

على الرغم من أن الدولة الطرف اعتمدت مؤخراً السياسة الوطنية لليتامى ولغريهم من األطفال الضعفاء                -١٦٨
اإليدز والشباب، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم /يةواخلطـة القطاعية املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشر  ) ٢٠٠٣(

 . تستند استناداً تاماً إىل االتفاقية٢٠١٠-٢٠٠١اعتماد أي خطة عمٍل وطنية جلميع األطفال للعقد 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لكي تعتمد، بالتشاور مع كل الشركاء                -١٦٩
سسات اجملتمع املدين، خطة عمل وطنية لألطفال تغطي مجيع جوانب االتفاقية وتشمل            املعنيني، مبا يف ذلك مؤ    

؛ وبأن ختصص املوارد البشرية واملالية الالزمة "عامل مالئم لألطفال"أهـداف األلفـية اإلمنائية وتعرب متاماً عن       
 .ليونيسيفلتنفيذ هذه اخلطة تنفيذاً تاماً؛ وأن تلتمس يف هذا الصدد املساعدة الدولية من ا

 هياكل الرصد املستقلة 

، وهي اللجنة اليت    ١٩٩٩ترحـب اللجنة بإنشاء الدولة الطرف اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف عام              -١٧٠
غري أن اللجنة تعرب عن قلقها ألن اللجنة        . تـتلقى أيضاً الشكاوى املتعلقة بانتهاك حقوق األطفال وحتقق فيها         

لك ما يكفي من املوارد البشرية واملالية ألداء حجم العمل املكلفة به على الصعيدين              الوطنية حلقوق اإلنسان ال متت    
 .الوطين واحمللي أداء فعاالً

 بشأن دور مؤسسات حقوق     ٢توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم             -١٧١
 :اإلنسان الوطنية، ما يلي

  حلقوق اإلنسان باملوارد الكافية لالضطالع مبسؤولياهتا على حنو فعال؛كفالة تزويد اللجنة الوطنية )أ( 

 النظر يف إنشاء مكتب حلقوق األطفال داخل هذه اللجنة لتركيز عملها على حقوق الطفل؛ )ب( 

ضـمان وصول األطفال إليها، وال سيما من خالل زيادة وعيهم بقدرهتا على تلقي شكاوى                )ج( 
 ن من النـزاعات والتحقيق فيها ومعاجلتها؛األطفال وخباصة املتضررو

 .التماس املساعدة التقنية من جهات من ضمنها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان )د( 
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 املوارد

تالحظ اللجنة األولوية اليت منحتها الدولة الطرف لزيادة امليزانية املخصصة للخدمات االجتماعية واعتماد ورقة               -١٧٢
 من االتفاقية فيما يتعلق ٤، بيد أهنا تعرب عن قلقها إزاء عدم كفاية االهتمام باملادة         )٢٠٠٢(فقر  اسـتراتيجية احلد من ال    
من أجل إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       " مواردها املتاحة ... إىل أقصى حدود    "بتخصـيص األمـوال     

 .رد املالية املخصصة للصحة والتعليموتشعر اللجنة بالقلق على وجه اخلصوص إزاء اخنفاض املوا. للطفل

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -١٧٣

أن تبذل قصارى جهدها لزيادة نسبة امليزانية املخصصة إلعمال حقوق الطفل وتكفل يف هذا  )أ( 
 الصـدد توفـري املوارد البشرية املالئمة وتضمن تنفيذ السياسات املتعلقة باألطفال كأولوية على الصعيدين              

 الوطين واحمللي وضمن إطار من الالمركزية واخلصخصة؛ 

 أن جتعل مراعاة إعمال حقوق الطفل أمراً أساسياً عند تنفيذ الورقة االستراتيجية للحد من الفقر؛ )ب( 

أن جتـد وسائل إلجراء تقييم منهجي ألثر اعتمادات امليزانية على إعمال حقوق الطفل وأن           )ج( 
 .ذا الصددجتمع وتنشر معلومات يف ه

 مجع البيانات

تعـرب اللجـنة عن قلقها إزاء االفتقار إىل األسلوب املنهجي والشامل جلمع البيانات املفصلة عن كل                  -١٧٤
اجملـاالت املشمولة باالتفاقية واملتصلة جبميع فئات األطفال، مبن فيهم اليتامى واملهملون واملعوقون، لرصد التقدم               

 .عتمدة على األطفالاحملرز وتقدير أثر السياسات امل

توصـي اللجـنة الدولـة الطرف بأن تنشئ نظاماً جلمع البيانات واملؤشرات مبا يتماشى واالتفاقية                 -١٧٥
وينبغي هلذا النظام أن يشمل مجيع      . وتصـنيفها حبسب نوع اجلنس والسن واملنطقة احلضرية واملنطقة الريفية         

اصاً على األطفال الضعفاء، ومنهم األطفال واليتامى       األطفـال حىت سن الثامنة عشرة، وأن يركز تركيزاً خ         
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تستفيد من هذه املؤشرات والبيانات يف وضع    . واملهملـون واملعوقون  

 .السياسات والربامج الالزمة لتنفيذ أحكام االتفاقية تنفيذاً فعاالً

 التعاون مع اجملتمع املدين

ط علماً بدور املنظمات غري احلكومية يف توفري اخلدمات، فإهنا تشعر بالقلق إزاء عدم              رغم أن اللجنة حتي    -١٧٦
 .كفاية اجلهود املبذولة إلشراك مؤسسات اجملتمع املدين يف التنفيذ التام ألحكام االتفاقية ويف عملية إعداد التقارير

مية وغريها من عناصر اجملتمع     توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تشرك بانتظام املنظمات غري احلكو           -١٧٧
املـدين، ومنها رابطات األطفال، يف مجيع مراحل تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك وضع السياسات والربامج، ويف                 

 .صياغة التقرير القادم إىل اللجنة
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 التدريب والنشر

 وترحب بترمجة الكتيبات حتيط اللجنة علماً بالتدابري املتخذة من أجل نشر الوعي مببادئ وأحكام االتفاقية -١٧٨
وتعرب اللجنة يف هذا الصدد عن قلقها ألن . إىل اللغة الرواندية، غري أهنا تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية هذه التدابري

 .الدولة الطرف مل تضع خطة منهجية لتدريب وتوعية الفئات املهنية اليت تعمل لصاحل األطفال ومعهم

 :ا يليتوصي اللجنة الدولة الطرف مب -١٧٩

 أن تعزز جهودها وتعمم نشر مبادئ وأحكام االتفاقية لتوعية اجملتمع حبقوق األطفال؛ )أ( 

 أن تترجم االتفاقية إىل اللغة الوطنية؛ )ب( 

أن توفر التعليم والتدريب بصورة منهجية بشأن أحكام االتفاقية جلميع الفئات املهنية العاملة  )ج( 
لربملانيني والقضاة واحملامني وموظفي إنفاذ القوانني وموظفي اخلدمة املدنية         مع األطفال ولصاحلهم، وخصوصاً ا    

عـلى الصـعيدين احملـلي والوطين، واملوظفني العاملني يف املؤسسات واملدرسني وموظفي الصحة، مبن فيهم األطباء                 
 ون يف دوائر اجملتمع احمللي؛النفسيون واملرشدون االجتماعيون، ومنهم الزعماء التقليديون للمجتمعات احمللية واملوظف

أن تلتمس املساعدة التقنية من جهاٍت منها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ومنظمة األمم              )د( 
 ).اليونسكو(ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ) اليونيسيف(املتحدة للطفولة 

  تعريف الطفل-٢

فاوت احملتملة بني احلد األدىن لسن التشغيل واحلد األدىن لسن التعليم تعرب اللجنة عن قلقها إزاء أوجه الت -١٨٠
 . اإللزامي وإزاء ممارسة الزواج القسري واملبكر على الرغم من حتديد التشريع سن الثامنة عشرة كحد أدىن للزواج

لصلة، بأن  وغريها من أحكام االتفاقية ذات ا٣ و٢ و١توصي اللجنة الدولة الطرف، يف ضوء املواد     -١٨١
تعـيد الـنظر يف تشريعاهتا حىت تزيل أوجه التفاوت القائمة بني احلد األدىن لسن التشغيل واحلد األدىن لسن         

 .التعليم اإللزامي، وأن تبذل قصارى جهدها إلنفاذ الشروط اليت ينص عليها القانون

  مبادئ عامة-٣

 احلق يف عدم التعرض للتمييز

وحتيط ) ١١املادة   (٢٠٠٣سلم حبظر الدولة الطرف للتمييز يف دستور عام         عـلى الرغم من أن اللجنة ت       -١٨٢
 تشرين  ١٢ املؤرخ   ٢٢/٩٩عـلماً مبا بذلته من جهود ملعاجلة مشكلة التمييز، مبا يف ذلك اعتمادها للقانون رقم                

خاصة بنوع   بشأن حقوق املرأة يف املرياث ووضع الوزارة املعنية بشؤون اجلنسني سياسةً             ١٩٩٩نوفمرب  /الـثاين 
ويقلقها بصورة خاصة . اجلنس والنهوض باملرأة، فإهنا تعرب عن قلقها إزاء استمرار التمييز فعلياً يف الدولة الطرف

مشـكلة الـتفاوت يف التمتع باحلقوق، اليت تعاين منها الفتيات واألطفال من أشد الفئات ضعفاً، مثل املهملني                  
 . الزواج واألقزام واألطفال الذين يعيشون يف املناطق الريفيةواليتامى واملعوقني واملولودين خارج إطار



CRC/C/140 
Page 41 

 :توصي اللجنة الدولة الطرف بأن -١٨٣

تبذل قصارى جهدها لكي تكفل متتع مجيع األطفال اخلاضعني لواليتها بكل احلقوق اليت تنص  )أ( 
 ؛٢عليها االتفاقية دون متييز، وفقاً للمادة 

تماعية وحتديد أهدافها لصاحل األطفال املنتمني إىل أشد الفئات         إيالء األولوية للخدمات االج    )ب( 
 . ضعفاً، مبا يف ذلك عن طريق التعاون الدويل

وتطلـب اللجنة تضمني التقرير الدوري القادم معلومات حمددة عن التدابري والربامج املتصلة باالتفاقية اليت                -١٨٤
 العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز     ٢٠٠١ل املعتمدين يف مؤمتر عام      نفذهتا الدولة الطرف ملتابعة اإلعالن وبرنامج العم      

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

 مصاحل الطفل الفضلى

ال يطبق على أمت وجه وال يراعى       ) ٣ة  املاد(تعرب اللجنة عن قلقها ألن املبدأ العام املتعلق مبصاحل الطفل الفضلى             -١٨٥
 .على النحو الواجب عند تنفيذ سياسات وبرامج الدولة الطرف، وكذلك عند اختاذ القرارات اإلدارية والقضائية

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املالئمة لضمان مراعاة املبدأ العام املتعلق مبصاحل      -١٨٦
ةً سليمة يف كل التشريعات وامليزانيات، فضالً عن القرارات القضائية واإلدارية ويف  الطفـل الفضـلى مراعا    

 .املشاريع والربامج واخلدمات اليت تؤثر يف األطفال

 احترام آراء الطفل

تعـرب اللجـنة عن قلقها ألن املواقف التقليدية ال تزال حتد من احترام آراء الطفل داخل األسرة ويف                    -١٨٧
 .سسات، فضالً عن احملاكم وأمام السلطات اإلدارية ويف اجملتمع بشرحيته الواسعةاملدارس واملؤ

توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تبذل مزيداً من اجلهود لضمان تنفيذ املبدأ املتعلق باحترام آراء        -١٨٨
املدرسة ويف هذا الصدد، ينبغي التركيز بصورٍة خاصة على حق كل طفل يف املشاركة يف األسرة و               . الطفـل 

واجملتمع بشرحيته الواسعة مع توجيه اهتماٍم خاص ألطفال الفئات الضعيفة، كما ينبغي التركيز بصورٍة خاصة               
وينبغي أيضاً أن تعكس    . على حق الطفل يف أن ُيستمع إليه يف اإلجراءات القضائية واإلدارية اليت تؤثر عليه             

كما ينبغي زيادة الوعي بني صفوف      .  هذا املبدأ العام   مجـيع القوانني والسياسات والربامج املتصلة باألطفال      
 .اجلمهور بشرحيته العريضة فضالً عن تعليم املهنيني وتدريبهم على تنفيذ هذا املبدأ

  احلقوق واحلريات املدنية-٤

 احلق يف التمتع هبوية

كبري من األطفال الذين مت     حتيط اللجنة علماً باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف إلعادة إثبات هوية عدٍد              -١٨٩
غري أن اللجنة   . ١٩٩٤إجالؤهـم إىل بلدان خمتلفة أثناء وفور انتهاء عملية اإلبادة اجلماعية اليت حدثت يف عام                

 .تعرب عن قلقها ألن الدولة الطرف مل تتمكن إىل اآلن من التحقق من هوية أطفال كثر وتسليمهم إىل أسرهم
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أن تعزز جهودها الرامية إىل تسليم األطفال ألسرهم من خالل تيسري           توصي اللجنة الدولة الطرف ب     -١٩٠
  .إعادة إثبات هويتهم

وحتيط اللجنة علماً باعتماد الدولة الطرف نظاماً جديداً إلصدار شهادات امليالد وبطاقات اهلوية ال يشري            -١٩١
 .الصددغري أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء بطء التقدم يف هذا . إىل األصل اإلثين

توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز من جهودها الرامية إىل ضمان منح األطفال كافة شهادات                 -١٩٢
 .ميالد وبطاقات هوية جديدة

 العقاب البدين

تالحـظ اللجنة أن تشريعات رواندا ال تشتمل على حظٍر واضح للعقاب البدين وتعرب عن القلق إزاء                  -١٩٣
 .وظفي إنفاذ القوانني ممارسة العقاب البدينمواصلة اآلباء واملدرسني وم

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -١٩٤

 اعتماد تشريعات حتظر بوضوح العقاب البدين؛ )أ( 

االسـتفادة من املعلومات واحلمالت التثقيفية اهلادفة إىل توعية اآلباء واملدرسني وغريهم من             )ب( 
 بقاعدته العريضة بالضرر الذي يلحقه العقاب البدين وتشجيع أشكال          املهنيني العاملني مع األطفال واجلمهور    

  من االتفاقية؛٢٨ من املادة ٢بديلة وغري عنيفة من التأديب، وفقاً ملا تنص عليه الفقرة 

التحقيق على حنٍو فعال يف ما يبلغ عنه من حاالت متعلقة بإساءة موظفي إنفاذ القوانني معاملة  )ج( 
 اذ اإلجراء القانوين املناسب حبق اجملرمني املزعومني؛األطفال وكفالة اخت

 من  ٣٩توفـري الـرعاية للضحايا األطفال وسبل الشفاء وإعادة التأهيل، على ضوء املادة               )د( 
 .االتفاقية

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

 بشأن حقوق الطفل ومحاية األطفال من االستغالل حيظر         ٢٧/٢٠٠١ تالحـظ اللجـنة أن القانون رقم       -١٩٥
ممارسة أي فعل من أفعال التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ضد األطفال، ولكنها ما                  

تفاقية مناهضة  زالت قلقة إزاء عدم تضمني القانون اجلنائي أي تعريف هلذه اجلرائم وألن رواندا ليست طرفاً يف ا                
 .التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تدابري مالئمة ملناهضة التعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنسانية  -١٩٦
 .أو املهينة وبأن تصدق على اتفاقية مناهضة التعذيب
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 سرية والرعاية البديلة البيئة األ-٥

 مسؤوليات الوالدين

تعـرب اللجـنة عن قلقها ألن عدداً كبرياً من األسر اليت يعيلها والد وحيد واألسر اليت يعيلها أطفال،                    -١٩٧
كما تعرب اللجنة   . والسيما تلك اليت تعيلها طفالت هي أسر تواجه مصاعب مالية وأنواعاً أخرى من املصاعب             

 .  إمكانية طلب الوالدين احتجاز طفلهما إذا ما سلك سلوكاً غري مرٍضعن شديد قلقها إزاء

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -١٩٨

أن تـتخذ كـل الـتدابري الالزمة للتنفيذ الفعال للسياسة الوطنية اخلاصة باألطفال اليتامى       )أ( 
لد وحيد واألسر اليت يعيلها طفل بغية       وغريهم من األطفال الضعفاء وأن تقدم املساعدة لألسر اليت يعيلها وا          

  من االتفاقية؛١٨ من املادة ٢دعمها لتنشئة األطفال واألشقاء، وذلك يف ضوء الفقرة 

 .أن تتخذ التدابري الالزمة حلظر احتجاز األطفال بسبب سلوكهم أو ألسباٍب اقتصادية )ب( 

 األطفال احملرومون من بيئٍة أسرية

وال تزال تبدي قلقاً شديداً إزاء ضعف       . قلقها ألن ثلث األطفال يف الدولة الطرف يتامى       تعرب اللجنة عن عميق      -١٩٩
الروابط األسرية وكثرة األطفال الذين حرموا من بيئة أسرية، وخاصةً إزاء ما أفادت به التقارير عن نبذ الوالدين ألطفاهلم                   

على ذلك من وضع أطفال كثُر يف مؤسسات        كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما ترتب         .ألسـباٍب ُجـلها اقتصـادي     
وتبدي اللجنة  . يواجهون فيها ظروفاً حياتية شاقة وميكثون لفترات زمنية طويلة دون أن توفر هلم اآلليات املناسبة للحماية               

 ).مثل التبين واحلضانة(أيضاً قلقها إليثار وضع األطفال يف مؤسسات على اختاذ تدابري الرعاية البديلة 

 اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز براجمها وتزيد من عددها، بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية توصي -٢٠٠
املعنـية، وذلـك لكي تدعم األسر احملتاجة، والسيما األسر ذات الوالد الوحيد وتلك اليت تعاين من صعوبة                  

طرف على أال تدخر جهداً     وحتث اللجنة الدولة ال   .  االقتصادية أو غريها من الظروف     -الظروف االجتماعية   
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن . لزيادة دعمها، مبا يف ذلك التدريب، للوالدين لثنيهما عن نبذ أطفاهلما

وتوصي أيضاً الدولة الطرف بأن     . تعـزز جهودها الرامية إىل إجياد عائالت بديلة من خالل احلضانة أو التبين            
ملودعني يف املؤسسات، وأن تنشئ آلية مستقلة لرصد الشكاوى يستطيع          تكفل مراقبةً دورية لوضع األطفال ا     
 .هؤالء األطفال الوصول إليها بسهولة

 التبين

 بشأن ٢٧/٢٠٠١رغم أن اللجنة تالحظ أن عمليات التبين الداخلية ينظمها القانون املدين والقانون رقم         -٢٠١
 قلقها ألن عمليات التبين غري الرمسية اليت ال ختضع          حقوق الطفل ومحاية األطفال من االستغالل، فإهنا تعرب عن        

. عموماً للمراقبة فيما يتعلق مبصاحل الطفل الفضلى باتت تلقى قبوالً ومتارس على نطاق أوسع داخل الدولة الطرف
 .ة من االتفاقي٢١كما تعرب اللجنة عن قلقها ألن عمليات التبين فيما بني البلدان ال حتترم دائماً شروط املادة 
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 مـن االتفاقـية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز اإلجراءات اإلدارية             ٢١يف ضـوء املـادة       -٢٠٢
والتشـريعية اخلاصة بعمليات التبين الرمسية احمللية وفيما بني البلدان بغية منع سوء ممارسة التبين غري الرمسي                 

األطفال احملرومني من بيئة أسرية، توصي اللجنة وبالنظر إىل ازدياد عدد . وكفالة محاية حقوق األطفال املعنيني
وإضافةً . الدولة الطرف بأن تعزز عمليات التبين احمللية الرمسية وتشجعها وأن تدعم براجمها اخلاصة باحلضانة             

 بشأن محاية األطفال    ١٩٩٣إىل ذلـك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنضم إىل اتفاقية الهاي لعام               
  . التبين على الصعيد الدويل وأن تلتمس املساعدة الدولية من جهاٍت من ضمنها اليونيسيفوالتعاون يف جمال

 العنف واإليذاء واإلمهال وسوء املعاملة 

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع وازدياد عدد حاالت اإليذاء اجلسدي واجلنسي لألطفال، مبا يف ذلك          -٢٠٣
 كما تعرب عن قلقها إزاء االفتقار إىل الوعي واملعلومات بشأن العنف    .يف املـدارس ومؤسسات الرعاية واألسرة     

لألطفال وإزاء عدم كفاية املوارد املالية والبشرية       ) اجلنسي واجلسدي والنفسي  (املـرتيل وسـوء املعاملة واإليذاء       
 .املرصودة للربامج املخصصة ملنع إيذاء األطفال والتصدي له

 :فاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي من االت١٩ويف ضوء املادة  -٢٠٤

مبا يف ذلك اإليذاء اجلنسي     (أن تعـد دراسة شاملة عن العنف املرتيل وسوء املعاملة واإليذاء             )أ( 
بغرض اعتماد قوانني وسياسات وبرامج من شأهنا أن تساعد على تغيري املواقف وحتسني سبل              ) داخل األسرة 

 اجلتها؛منع حوادث العنف ضد األطفال ومع

  له؛أن تعزز محالت التوعية، مبشاركة األطفال، هبدف منع إيذاء األطفال والتصدي )ب( 

 أن حتقـق حتقـيقاً سليماً يف حاالت العنف باختاذ إجراءات قضائية تراعي مصلحة الطفل،                )ج( 
ى اجلناة وتقدمي   وال سـيما بإعطاء وزن مالئم آلراء األطفال يف اإلجراءات القانونية، وبتطبيق العقوبات عل             

 النصح هلم، مع إيالء االعتبار الواجب حلق الطفل يف اخلصوصية؛

أن تعـتمد إجراًء مالئماً لتلقي الشكاوى وحتيط األطفال علماً بإنشاء هذه اآللية وتشجعهم     )د( 
 على استخدامها؛

 لضحايا  أن توفـر اخلدمـات الالزمـة للتأهيل البدين والنفسي وإعادة التأهيل االجتماعي              )ه( 
 من االتفاقية، وأن ٣٩االغتصاب أو اإليذاء أو اإلمهال أو سوء املعاملة أو العنف أو االستغالل، وفقاً للمادة           

 تتخذ التدابري الالزمة ملنع جترمي الضحايا ووصمهم؛

أن تراعي التوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة خالل أيام املناقشة العامة ملوضوع األطفال والعنف  )و( 
)CRC/C/100 و٦٨٨، الفقرة CRC/C/111 ؛)٧٤٥ إىل ٧٠١، الفقرات من 

 .أن تلتمس املساعدة التقنية من جهات من ضمنها اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية )ز( 
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  خدمات الصحة األساسية والرعاية-٦

 األطفال املعوقون

 على التعليم، لكنها ما زالت      ترحـب اللجنة بالشروع يف إعداد دراسة لتقييم إمكانية حصول املعوقني           -٢٠٥
تشـعر بـالقلق إزاء االفـتقار لبيانات عن هؤالء األطفال وإزاء عدم كفاية احلماية القانونية والفعلية واملرافق                  

كما تعرب عن قلقها إزاء قلة عدد املدرسني املدربني املتوفرين للعمل مع            . واخلدمـات املتوفرة لألطفال املعوقني    
. عن عدم كفاية اجلهود املبذولة لتيسري إدماجهم يف النظام التعليمي ويف اجملتمع بوجٍه عام             هؤالء األطفال، فضالً    

 .وتالحظ اللجنة أيضاً مع القلق نقصان املوارد املخصصة لربامج التعليم اخلاصة لألطفال املعوقني

) ، املرفق ٤٨/٩٦ة  قرار اجلمعية العام  (يف ضوء القواعد املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني           -٢٠٦
 والتوصـيات الـيت اعـتمدهتا اللجـنة يف يـوم املناقشة العامة الذي نظمته بشأن حقوق األطفال املعوقني                   

)CRC/C/96 أوصت اللجنة الدولة الطرف مبا يلي)٣٣٩ إىل ٣١٠ الفقرات من ،: 

 تكفل االستفادة أن تتخذ تدابري فعالة جلمع بيانات إحصائية كافية بشأن األطفال املعوقني وأن )أ( 
 من هذه البيانات يف وضع السياسات والربامج الالزمة هلؤالء األطفال؛

 أن تعزز جهودها لوضع برامج للكشف املبكر عن حاالت اإلعاقة للوقاية منها؛ )ب( 

أن تضـع برامج تعليمية خاصة لألطفال املعوقني وأن تدمج هؤالء األطفال قدر اإلمكان يف                )ج( 
 ة واحلياة العامة؛ املدارس العادي

أن تنظم محالت لتوعية اجلمهور بشأن احلقوق واالحتياجات اخلاصة لألطفال املعوقني، فضالً             )د( 
 عن األطفال الذين يعانون من مشاكل يف الصحة العقلية؛

 أن تزيد املوارد، املالية والبشرية، املعتمدة للتعليم اخلاص ولدعم األطفال املعوقني؛  )ه( 

لـتمس التعاون التقين لتدريب املوظفني املهنيني، مبن فيهم املدرسون، الذين يعملون مع             أن ت  )و( 
 .األطفال املعوقني ولصاحلهم من جهاٍت من ضمنها منظمة الصحة العاملية واليونيسيف

 الصحة واخلدمات الصحية

 ٢٠٠٢الوطنية لعام   عـلى الـرغم من أن اللجنة حتيط علماً بأمور من ضمنها اعتماد السياسة الصحية                 -٢٠٧
، فإهنا تشعر بقلق عميق إزاء استمرار ارتفاع معدل الوفيات بني الرضع، واألطفال دون   ٢٠٢٠والتصورات للعام   

كما تعرب اللجنة عن قلقها     . اخلامسة من العمر، واألمهات وإزاء اخنفاض معدل العمر املتوقع يف الدولة الطرف           
وباإلضافة إىل ذلك، تعرب اللجنة     ). املالية والبشرية معاً  (املوارد الكافية   ألن اخلدمات الصحية ال تزال تفتقر إىل        

عـن قلقها ألن أمراض الطفولة املبكرة ال تزال هتدد بقاء األطفال على قيد احلياة ومنوهم يف الدولة الطرف وألن                
 . للوالدةوتشعر بالقلق أيضاً إزاء نقص الرعاية الصحية السابقة. سوء التغذية ميثل مشكلة خطرية
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 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٢٠٨

أن تعزز جهودها الرامية إىل ختصيص املوارد املالئمة ووضع وتنفيذ سياسات وبرامج شاملة              )أ( 
 هتدف إىل حتسني احلالة الصحية لألطفال، والسيما يف املناطق الريفية؛

 األولية؛ وختفض حاالت وفيات     أن تيسـر عملية احلصول على املزيد من اخلدمات الصحية          )ب( 
األمهات واألطفال والرضع؛ وأن تقي من سوء التغذية وتكافحه، خاصة بني اجملموعات الضعيفة واحملرومة من   

 األطفال؛ وأن تشجع ممارسات الرضاعة الطبيعية السليمة؛

 أن تعمل على حتقيق أعلى مستوى ميكن بلوغه من الرعاية الصحية؛ )ج( 

 امج للتدريب على القبالة لضمان والدة مرتلية مأمونة؛أن تنشئ بر )د( 

أن تبحث عن سبل إضافية للتعاون مع جهاٍت من ضمنها منظمة الصحة العاملية واليونيسيف          )ه( 
 .ولتقدمي املساعدة من أجل حتسني احلالة الصحية لألطفال

 صحة املراهقني

قضايا صحة املراهقني، مبا يف ذلك مشاكل النمو        تعـرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم منح اهتمام كاٍف ل           -٢٠٩
والصحة العقلية واإلجنابية وتعاطي املخدرات، فضالً عن املراهقني املصابني بصدمات نفسية نامجة عن اآلثار اليت               

 كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء احلالة اخلاصة للفتيات بالنظر، مثالً، إىل ارتفاع نسبة             . خلفتها اإلبادة اجلماعية  
 .الزواج املبكر واحلمل املبكر، اليت ميكن أن تؤثر سلباً على صحتهن

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٢١٠

أن تعد دراسة شاملة لتقييم طبيعة ونطاق املشاكل الصحية لدى املراهقني وأن تستخدم هذه               )أ( 
 للمراهقني، مع التركيز بوجه     الدراسـة، مبشاركة املراهقني الكاملة، كأساس لوضع سياسات وبرامج صحية         

اإليدز، وعلى /خاص على الوقاية من األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي، مبا فيها فريوس نقص املناعة البشرية
 حاالت احلمل املبكر، والسيما من خالل تثقيف الفتيان والفتيات يف جمال الصحة اإلجنابية؛

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

 اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية

اإليدز للفترة /عـلى الـرغم من أن اللجنة تالحظ اعتماد خطة استراتيجية لفريوس نقص املناعة البشرية            -٢١١
اإليدز، فضالً عن إنشاء جلنة     /لة فريوس نقص املناعة البشرية     وإنشـاء وزارة دولة خمتصة مبشك      ٢٠٠٦ -٢٠٠٢

اإليدز، فإهنا تعرب عن بالغ قلقها إزاء االرتفاع الشديد لعدد اإلصابات /وطنية معنية بفريوس نقص املناعة البشرية
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دد األطفال هبذا الفريوس وازدياد انتشاره يف صفوف البالغني واألطفال وما يترتب على ذلك من ارتفاع وازدياد ع
 .ويف هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها لعدم توفر رعاية بديلة هلؤالء األطفال. اليتامى

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٢١٢

اإليدز وأن تراعي   /أن تضـاعف جهودها الرامية إىل الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية            )أ( 
 اإليدز وحقوق الطفل؛/ بشأن فريوس نقص املناعة البشرية٣قم مجلة أمور منها توصية اللجنة العامة ر

أن تعـزز الـتدابري اليت اختذهتا ملنع انتقاله من األم لطفلها من خالل مجلة أمور منها توحيد                   )ب( 
األنشـطة وتنسـيقها خلفض معدل وفيات األمهات، وأن تتخذ تدابري مالئمة ملعاجلة اآلثار اليت ختلفها وفاة                 

اإليدز على األطفال، من حيث تراجع إمكانية /املدرسني وغريهم بسبب فريوس نقص املناعة البشريةالوالَدين و
 التمتع حبياة أسرية والتبين والرعاية العاطفية والتعليم؛

اإليدز لدى املراهقني، /أن تعزز جهودها الرامية إىل زيادة الوعي بفريوس نقص املناعة البشرية )ج( 
ني إىل الفئات الضعيفة، والسكان عموماً، وأن تفعل ذلك على وجه اخلصوص للتخفيف             والسيما أولئك املنتم  

 اإليدز؛/من حدة التمييز ضد األطفال املصابني أو املتأثرين بالفريوس

أن تلـتمس املـزيد من املساعدة التقنية من جهاٍت من ضمنها اليونيسيف ومنظمة الصحة                )د( 
 .اإليدز/شترك املتعلق بفريوس نقص املناعة البشريةالعاملية وبرنامج األمم املتحدة امل

 احلق يف مستوى معيشي الئق 

تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء انتشار الفقر يف الدولة الطرف واالرتفاع املتزايد ألعداد األطفال الذين                 -٢١٣
 .ال يتمتعون باحلق يف مستوى معيشي الئق

 من االتفاقية، بتعزيز جهودها الرامية إىل       ٢٧ وفقاً للمادة    توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم،       -٢١٤
توفـري الدعـم واملساعدة املادية لألسر احملرومة اقتصادياً ولألطفال املعيلني ألسر معيشية ولألطفال املهملني               

ويف هذا الصدد، توصي اللجنة بأن توجه الدولة        . واليـتامى، وضمان حق األطفال يف مستوى معيشي الئق        
 اهتماماً خاصاً حلقوق واحتياجات األطفال عند تنفيذ ورقة استراتيجية احلد من الفقر ومجيع الربامج               الطرف

 .األخرى اليت هتدف إىل حتسني مستوى املعيشة يف البلد

  التعليم واألنشطة الترفيهية والثقافية-٧

اين واإللزامي يف املدارس العامة  اليت تنص على التعليم اجمل٢٠٠٣ من دستور عام ٤٠ترحب اللجنة باملادة  -٢١٥
وبتماثل معدالت االلتحاق بالتعليم االبتدائي بني الفتيان والفتيات، لكنها تعرب عن القلق ألن معدالت االلتحاق           

كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء أوجه التفاوت بني    . بـاملدارس ال تزال منخفضة والنتشار األمية انتشاراً واسعاً        
ـ      ناطق يف نسب احلضور وارتفاع معدالت ترك الدراسة والرسوب؛ وإزاء عدم كفاية أعداد             اجلنسـني وبـني امل
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 من ١ويف ضوء الفقرة . املدرسني املتدربني واملدارس والصفوف الدراسية؛ وإزاء النقص يف املواد التعليمية املطلوبة
 .يف الدولة الطرف من االتفاقية، تعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء نوعية التعليم ٢٩املادة 

 :توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لكي -٢١٦

تكفـل تكافؤ فرص التعليم تدرجيياً للبنات والبنني يف املناطق احلضرية والريفية وأقل املناطق    )أ( 
 تقدماً؛

وى الكفاءة  تـتخذ اإلجـراءات الضرورية لتحسني نوعية التعليم املتردية وتضمن رفع مست            )ب( 
 الداخلية يف إدارة التعليم؛

 تنشئ بىن أساسية أفضل للمدارس وتوفر التدريب املالئم للمدرسني واملواد املدرسية؛ )ج( 

 من  ٢٩ من املادة    ١حتسـن النظام التعليمي لكي حيقق األهداف املنصوص عليها يف الفقرة             )د( 
م، وتدرج حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حقوق الطفل،         االتفاقـية ويف تعليق اللجنة العام بشأن أهداف التعلي        

 وكذلك ثقافة السالم والتسامح والثقافة البيئية يف املناهج املدرسية؛

 تزيد الوعي بأمهية تعليم األطفال يف سن مبكرة وإدراج ذلك يف اإلطار العام للتعليم؛  )ه( 

 تشجع مشاركة األطفال على مجيع مستويات احلياة املدرسية؛ )و( 

 .تلتمس املساعدة التقنية من جهات من ضمنها اليونيسيف واليونسكو )ز( 

 األنشطة الترفيهية والثقافية

تعـرب اللجـنة عـن قلقها إزاء عدم كفاية الفرص املتاحة لألطفال كي ميارسوا حقوقهم يف األنشطة                   -٢١٧
 .الترفيهية والثقافية

حترام حقوق الطفل يف األنشطة الترفيهية والثقافية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ترتقي مبستوى ا -٢١٨
وتوصي اللجنة الدولة   . مبـا يف ذلـك من خالل توعية اآلباء واملدرسني وزعماء اجملتمع احمللي هبذه احلقوق              

 .الطرف بأن تلتمس املساعدة من اليونسكو واليونيسيف يف هذا الصدد

  تدابري احلماية اخلاصة-٨

 ئاألطفال يف حاالت الطوار

 األطفال الالجئون واألشخاص املشردون داخلياً

حتـيط اللجـنة علماً باالتفاقات األخرية اليت أُبرمت بني الدولة الطرف ومفوضية األمم املتحدة لشؤون                 -٢١٩
الالجـئني مـن أجل إعادة الالجئني، والكثري منهم أطفال، وترحب بالعدد الكبري من األطفال الذين أُعيدوا إىل                  
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غري أهنا ال تزال قلقة إزاء سوء أحوال األطفال وأسرهم بعد عودهتم إىل الدولة              . السنوات املنصرمة أسرهم خالل   
كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء      . الطرف، والسيما فيما يتعلق بإمكانية احلصول على اخلدمات الصحية والتعليم         

 .تماعي هلؤالء األطفالعدم تأمني ما يكفي من التأهيل البدين والنفسي وإعادة التأهيل االج

 من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تزويد األطفال           ٣٩ و ٢٢يف ضـوء املـادتني       -٢٢٠
الالجئني العائدين إىل الدولة الطرف بالوثائق الصحيحة وتيسر مل مشل األسرة وتضمن حق مجيع هؤالء األطفال 

طرف بأن تكفل سالمة األطفال الالجئني الذين عادوا إىل         كما توصي اللجنة الدولة ال    . يف الصـحة والتعليم   
 .الدولة الطرف وأن تؤمن هلم ما يلزم من التعايف البدين والنفسي وإعادة التأهيل االجتماعي

 اجلنود األطفال 

ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك              -٢٢١
 بشأن حقوق الطفل ومحاية األطفال ٢٧/٢٠٠١وترحب أيضاً حبظر القانون رقم . فال يف النـزاعات املسلحةاألط

، لكنها ال تزال تشعر )١٩املادة (من االستغالل جتنيد األطفال دون الثامنة عشرة من العمر ألداء اخلدمة العسكرية 
كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تقارير عديدة        . يةبقلق عميق ألن هذا القانون ال يسري على قوات الدفاع احملل          

وردت بشـأن جتنـيد مجاعات مسلحة تعمل يف الدولة الطرف أو يف مجهورية الكونغو الدميقراطية أطفاالً دون                  
وتبدي أيضاً قلقها ألن الدولة الطرف مل تؤمن التعايف النفسي وإعادة التأهيل االجتماعي . اخلامسة عشرة من العمر

 .جلنود األطفال، وعلى األخص الفتياتجلميع ا

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٢٢٢

أن تتخذ كل التدابري الالزمة لضمان عدم جتنيد األطفال دون الثامنة عشرة يف قوات الدفاع            )أ( 
 احمللية أو يف أي مجاعة من اجلماعات املسلحة املوجودة يف أراضي الدولة الطرف؛

 من اجلهود لتسريح اجلنود األطفال وإعادة إدماجهم يف جمتمعاهتم احمللية وأن            أن تبذل مزيداً   )ب( 
 تتخذ التدابري لتعافيهم النفسي الكامل وإعادة تأهيلهم اجتماعياً، مع توجيه اهتماٍم خاص للفتيات؛

 .أن تلتمس املساعدة التقنية من جهاٍت من ضمنها اليونيسيف )ج( 

 غاللاألطفال الذين يعانون من االست

 االستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفال

 ٣١ املؤرخ   ٥١/٢٠٠١ترحـب اللجنة باعتماد الدولة الطرف قانون العمل اجلديد، وهو القانون رقم              -٢٢٣
، لكنها تشعر بالقلق الشديد ألن عمل األطفال منتشر انتشاراً واسعاً يف الدولة             ٢٠٠١ديسـمرب   /كـانون األول  

 القطاع غري الرمسي، حيث يعمل األطفال يف اخلدمة املرتلية، وألن األطفال قد يعملون يف سن الطرف، والسيما يف
 . صغرية لساعاٍت طويلة، مما يؤثر تأثرياً سلبياً على منوهم وحضورهم يف املدرسة
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 : واملواد األخرى ذات الصلة من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي٣٢يف ضوء املادة  -٢٢٤

 أن تعد دراسة شاملة لتقييم حالة عمل األطفال؛ )أ( 

أن تعـدل تشـريعاهتا املعمول هبا حالياً مبا ينسجم مع خمتلف الصكوك الدولية اليت صدقت          )ب( 
 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال ١٨٢عليها الدولة الطرف، مبا فيها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم         

 ضاء عليها؛واختاذ تدابري فورية للق

أن توفـر ما يكفي من املوارد البشرية وغريها من املوارد والتدريب ألعضاء مفتشية العمل                )ج( 
وغريها من وكاالت إنفاذ القوانني لزيادة تعزيز قدراهتا حىت تتمكن من مراقبة التنفيذ التام للتشريعات اخلاصة 

 بعمل األطفال مراقبةً فعلية؛

جهاٍت من ضمنها الربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال التابع          أن تلتمس املساعدة من      )د( 
 .ملنظمة العمل الدولية واليونيسيف

 االستغالل اجلنسي 

 حقوق الطفل املتعلق ببيع ترحـب اللجـنة بتصديق الدولة الطرف على الربوتوكول االختياري التفاقية        -٢٢٥
لكنها ال تزال تشعر بالقلق إزاء ازدياد عدد األطفال ضحايا          األطفـال واسـتغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة،          

االسـتغالل اجلنسي، مبا يف ذلك البغاء واملواد اخلليعة، وال سيما يف أوساط الفتيات واألطفال اليتامى واملهملني                 
حايا هذا كما تعرب عن قلقها إزاء عدم كفاية الربامج املخصصة لتعايف األطفال ض. وغريهم من األطفال احملرومني

 .اإليذاء واالستغالل بدنياً ونفسياً وإعادة تأهيلهم اجتماعياً

 : وغريها من املواد ذات الصلة من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي٣٤يف ضوء املادة  -٢٢٦

أن توسـع نطاق احلماية من االستغالل اجلنسي واالجتار املنصوص عليها يف مجيع التشريعات       )أ( 
  الصلة لتشمل كل الفتيان والفتيات دون الثامنة عشرة من العمر؛ذات

 أن تضمن عدم معاملة األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي كمجرمني؛ )ب( 

أن تنفذ سياسات وبرامج تراعي نوع اجلنس واألطفال وتكون مالئمة للوقاية من االستغالل              )ج( 
نامج العمل وااللتزام العاملي املعتمدين يف املؤمتر العاملي        وإعـادة تأهـيل األطفال الضحايا وفقاً لإلعالن وبر        

 .٢٠٠١ و١٩٩٦ملكافحة االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال يف العامني 

 أطفال الشوارع

، لكنها تشعر بالقلق    ١٩٩٨تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف أعدت دراسة عن أطفال الشوارع يف عام              -٢٢٧
رع وإزاء عدم وضع استراتيجية منهجية وشاملة ملعاجلة هذا الوضع ولتقدمي املساعدة إزاء ازدياد عدد أطفال الشوا
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وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء التقارير اليت تشري إىل إلقاء القبض على أطفال              . الكافـية هلـؤالء األطفال    
 .الشوارع وحبسهم يف ظل أوضاٍع سيئة

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٢٢٨

أن تواصل جهودها الرامية إىل منع هذه الظاهرة واحلد منها مبعاجلة أسباهبا املتأصلة، وال سيما  )أ( 
بتنفيذ استراتيجية شاملة هتدف إىل منع هذه الظاهرة واحلد منها حرصاً على مصاحل هؤالء األطفال الفضلى                

 ومبشاركتهم؛

 الرعاية االجتماعية للشباب    أن تنظر يف معاجلة وضع أطفال الشوارع مبوجب نظام خدمات          )ب( 
 وأن توقف محالت القبض على هؤالء األطفال وإرساهلم إىل مراكز االحتجاز؛

أن تضـمن حصول أطفال الشوارع على ما يكفيهم من الغذاء والكساء والسكن والرعاية               )ج( 
عم منوهم الكامل،   الصـحية وفرص التعليم، مبا يف ذلك التدريب املهين والتدريب على املهارات احلياتية، لد             

 وأن تبحث عن تدابري مبتكرة عند التعامل مع هؤالء األطفال؛

أن تضـمن حصـول أولئك األطفال على اخلدمات الالزمة لشفائهم وإلعادة تأهيلهم بعد               )د( 
 .تعرضهم لالعتداء البدين واجلنسي وتعاطي املخدرات؛ وعلى اخلدمات الالزمة ملصاحلتهم مع أسرهم

 فون للقانوناألطفال املخال

 األطفال احملتجزون الدعاء ارتكاهبم جرائم حرب 

تعرب اللجنة عن بالغ قلقها ألن األشخاص، الذين كانوا دون الثامنة عشرة من العمر وقت جرائم احلرب  -٢٢٩
اليت يدعى أهنم ارتكبوها، مل يقدموا بعد للمحاكمة وألهنم حمتجزون يف ظروٍف شديدة القسوة، وبعضهم حمتجز                

وحتيط اللجنة علماً بإنشاء الدولة . ذ فترة طويلة جداً، ومل توفر هلم اخلدمات املالئمة لتعزيز عملية إعادة تأهيلهممن
لكنها تعرب عن عميق قلقها لعدم إنشاء آلية حمددة هلؤالء الذين كانوا            ) gacaca(الطرف احملاكم شبه التقليدية     

 من ٤٠ من املادة ٣يدعى أهنم ارتكبوها، وفقاً ملا تنص عليه الفقرة دون الثامنة عشرة من العمر وقت اجلرائم اليت 
 .االتفاقية، وألهنم ما زالوا خاضعني ملا ميكن اعتباره حبساً سابقاً للمحاكمة

 من االتفاقية وغريها من املعايري الدولية ذات الصلة، توصي اللجنة الدولة            ٣٩ و ٤٠ و ٣٧يف ضـوء املواد      -٢٣٠
ع التدابري الضرورية لكي تكمل يف غضون ستة أشهر مجيع اإلجراءات القانونية اليت مل يبت فيها                الطرف بأن تتخذ مجي   

 . بعد، املتخذة ضد األشخاص الذين كانوا دون الثامنة عشرة وقت جرائم احلرب اليت يدعى ارتكاهبم هلا

 األطفال اآلخرون الذين يدعى خمالفتهم للقانون

ترف باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف يف هذا املضمار، مبا يف ذلك من             عـلى الـرغم من أن اللجنة تع        -٢٣١
خالل اعتماد التشريعات واملراسيم والنشرات الوزارية، فإهنا تشعر بالقلق إزاء التقدم احملدود الذي أحرز يف إنشاء 
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زاء االفتقار إىل حماكم    وتعرب اللجنة عن قلقها، بصفٍة خاصة، إ      . نظام فعال لقضاء األحداث يف مجيع أحناء البلد       
وإضافةً إىل ذلك، تعرب عن عميق قلقها إزاء        . وقضاة لألحداث وإىل مرشدين اجتماعيني يعملون يف هذا امليدان        

ظروف االحتجاز البالغة السوء، اليت تعزى بصورٍة خاصة إىل االكتظاظ يف مرافق االحتجاز والسجن واملغاالة يف                
ة لفترات طويلة للغاية، وطول الوقت السابق جللسات احملاكمة يف قضايا           الـلجوء إىل احلـبس السابق للمحاكم      

األحداث، واالفتقار إىل املساعدات الالزمة إلعادة تأهيل وإدماج األحداث إثر االنتهاء من اإلجراءات القضائية،              
 .وعدم توفري تدريب منتظم للقضاة واملدعني العامني وموظفي السجون

 الطرف بأن تتخذ مزيداً من اخلطوات الالزمة إلصالح نظام قضاء األحداث مبا يتمشى              توصي اللجنة الدولة   -٢٣٢
 ومع معايري األمم املتحدة األخرى يف ميدان قضاء األحداث،          ٣٩ و ٤٠ و ٣٧مع روح االتفاقية، والسيما مع املواد       

، ومبادئ األمم   )عد بيجني قوا(مبـا يف ذلـك قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث               
 املتحدة حلماية األحداث اجملردين ، وقواعد األمم)مبادئ الرياض التوجيهية(املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث 

 .من حريتهم، ومبادئ فيينا التوجيهية للعمل املتعلق باألطفال يف نظام العدالة اجلنائية

 : الطرف مبا يليوباإلضافة إىل ذلك، توصي اللجنة الدولة -٢٣٣

أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لضمان إنشاء حماكم لألحداث وتعيني قضاة مدربني هلم يف مجيع  )أ( 
 مناطق البلد؛

أال تنظر يف التجريد من احلرية إال كحل أخري وألقصر فترة زمنية ممكنة، وأن حتد قانوناً من                  )ب( 
 طول فترة احلبس السابق للمحاكمة؛

 م املساعدة القانونية لألشخاص دون الثامنة عشرة يف مرحلٍة مبكرة من اإلجراءات القانونية؛أن تقد )ج( 

أن حتمي حقوق األطفال اجملردين من حريتهم وأن حتسن من ظروف احتجازهم وسجنهم، مبا      )د( 
ب يف ذلك من خالل معاجلة مشكلة اكتظاظ السجون وإنشاء سجون خاصة لألطفال ُتهيأ فيها ظروف تناس               

سـنهم واحتياجاهتم، وأن تكفل يف الوقت نفسه الفصل بني األشخاص دون الثامنة عشرة والبالغني يف مجيع                 
 السجون وأماكن احلبس السابق للمحاكمة يف مجيع أرجاء البلد؛

أن تضمن عدم خضوع مجيع األشخاص دون الثامنة عشرة املخالفني للقانون لذات العقوبات   )ه( 
 لغون؛اليت خيضع هلا البا

أن تضمن بقاء األشخاص دون الثامنة عشرة على صلة منتظمة بأسرهم أثناء خضوعهم لنظام  )و( 
 قضاء األحداث؛

 أن تعتمد فحصاً طبياً منتظماً للسجناء جيريه موظفون طبيون مستقلون؛ )ز( 

من أن تنشـئ نظاماً مستقالً لتقدمي الشكاوى الفردية يراعي احتياجات الطفل ويسهل على          )ح( 
 هم دون الثامنة عشرة االستفادة منه؛
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أن تضـع برامج تدريب على تطبيق املعايري الدولية ذات الصلة جلميع املهنيني املعنيني بنظام                )ط( 
 قضاء األحداث؛

أن تبذل قصارى جهدها لوضع برنامج إلعادة تأهيل وإدماج األحداث بعد انتهاء اإلجراءات  )ي( 
 القضائية؛

ـ     )ك(  اعدة التقنية يف جمال قضاء األحداث وتدريب الشرطة من جهاٍت منها املفوضية            أن تطلـب املس
 .السامية حلقوق اإلنسان ومركز األمم املتحدة ملنع اجلرمية الدولية والشبكة الدولية لقضاء األحداث واليونيسيف

 األطفال املنتمون إىل أقلية أو إىل جمموعة من السكان األصليني

قلقها إزاء حالة األطفال املنتمني إىل األقليات، مبن فيهم أطفال الباتوا، وال سيما إزاء              تعرب اللجنة عن     -٢٣٤
ضـآلة إمكانية حصوهلم على اخلدمات االجتماعية األساسية، مبا فيها الرعاية الصحية والتحصني والتعليم، وإزاء               

 .لتمييزانتهاك حقوقهم يف البقاء والنمو والتمتع بثقافتهم اخلاصة وباحلماية من ا

متشـياً مـع التوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة يف يوم املناقشة العامة املخصص حلقوق أطفال السكان                 -٢٣٥
 :، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي)٦٢٤، الفقرة CRC/C/133(األصليني 

أن تعـد دراسـة لتقييم حالة أطفال الباتوا واحتياجاهتم، وأن تضع خطة عمل يشترك فيها                 )أ( 
 ماء مجاعة الباتوا من أجل محاية حقوق هؤالء األطفال وضمان حصوهلم على اخلدمات االجتماعية؛زع

أن تبحـث عـن السبل والتدابري الالزمة لضمان تسجيل الوالدات وحصول األطفال على               )ب( 
 .الرعاية الصحية، وما إىل ذلك

  الربوتوكوالن االختياريان امللحقان باتفاقية حقوق الطفل-٩

عـلى الرغم من ترحيب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الربوتوكولني االختياريني امللحقني باتفاقية               -٢٣٦
حقـوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة وبشأن اشتراك األطفال يف النـزاعات                 

 . تقريريها األوليني عن املوعد احملدداملسلحة، فإهنا تالحظ بقلق أن الدولة الطرف قد تأخرت يف تقدمي 

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تقدم تقريريها األوليني بشأن الربوتوكولني االختياريني يف أقرب               -٢٣٧
 .فرصة ممكنة

  نشر الوثائق-١٠

وري  من االتفاقية، بأن تتيح التقرير الد٤٤ من املادة ٦توصي اللجنة الدولة الطرف، يف ضوء الفقرة  -٢٣٨
الـثاين والردود اخلطية اليت قدمتها، على نطاق واسع للجمهور عامةً، وبأن تنظر يف نشر التقرير، مشفوعاً                 

وينبغي توزيع هذه الوثيقة على نطاق      . باحملاضر املوجزة واملالحظات اخلتامية ذات الصلة اليت اعتمدهتا اللجنة        
ا وتنفيذها ورصد االمتثال ألحكامها يف احلكومة       واسـع إلتاحـة اجملال للنقاش بشأن االتفاقية والتعريف هب         
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وتوصي اللجنة بأن تطلب إىل الدولة الطرف . والربملان وبني اجلمهور عامةً، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية
 .التعاون الدويل يف هذا اجملال

  التقدمي الدوري للتقارير-١١

 من  ٤٤على حنو متتثل فيه امتثاالً تاماً ألحكام املادة         تؤكـد اللجنة على أمهية ممارسة تقدمي التقارير          -٢٣٩
ومن اجلوانب اهلامة ملسؤوليات الدول األطراف إزاء األطفال مبقتضى االتفاقية ضمان إتاحة الفرصة . االتفاقية

دمي ويف هذا الصدد، تعترب اللجنة تق. بانتظام للجنة حقوق الطفل لكي تنظر يف التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية           
واللجنة، إذ تتخذ تدبرياً استثنائياً     . الدولة الطرف للتقارير بصورٍة منتظمة ويف املوعد احملدد أمراً بالغ األمهية          

ملسـاعدة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماهتا اخلاصة بتقدمي التقارير ومن مث االمتثال التام لالتفاقية، تدعو                
، وهو ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٢يني الثالث والرابع يف تقرير موحد قبل الدولة الطرف إىل تقدمي تقريريها الدور

. CRC/C/118)انظر  ( صفحة   ١٢٠التاريخ احملدد لتقدمي تقريرها الرابع، على أال يتجاوز حجم هذا التقرير            
 .وتتوقع اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم بعد ذلك تقريراً كل مخس سنوات، وفقاً ملا تنص عليه االتفاقية

 سان تومي وبرينسييب: املالحظات اخلتامية

 ٩٥٦ و ٩٥٥، يف جلستيها    )CRC/C/8/Add.49(نظرت اللجنة يف التقرير األويل لسان تومي وبرينسييب          -٢٤٠
 ٩٧١، واعتمدت فـي اجللسة     ٢٠٠٤مايو  / أيار ٢٤، املعقــودتني يف     )956 و CRC/C/SR.955انظـــر   (
)CRC/C/SR.971( املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٤نيه يو/ حزيران٤، املعقودة يف ،: 

  مقدمة-ألف 

. رحبت اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل، وإن كان يف وقت متأخر، وكذلك الردود اخلطية               -٢٤١
كمـا تالحـظ مع التقدير أن الدولة الطرف أرسلت وفداً رفيع املستوى، وترحب باحلوار الصريح الذي مسح                   

 .لطفل يف الدولة الطرفبتحسني فهم حقوق ا

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

ترحـب اللجـنة باعـتماد بعض القوانني وإنشاء العديد من اآلليات اليت ترمي إىل محاية حقوق الطفل              -٢٤٢
 :وتعزيزها، مثل ما يلي

  بشأن األسرة؛١٩٩٧ديسمرب / كانون األول٢٨ الصادر يف ٢/٧٧القانون رقم  )أ( 

  بشأن ظروف العمل؛١٩٩٢يونيه / حزيران١١الصادر يف  ٦/٩٢القانون رقم  )ب( 

  من القانون املدين بشأن املسؤولية اجلنائية؛٤٨٨ و١٢٥القانونان اجلنائي واملدين، وال سيما املادتان  )ج( 

 بشأن املساعدة القانونية املقدمة     ١٩٧١سبتمرب  / أيلول ٢٩ املؤرخ   ٤١٧/٧١تنقيح املرسوم رقم     )د( 
 ؛٢٠٠٣لألحداث يف عام 
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  بشأن أساس النظام التعليمي؛٢/٢٠٠٣القانون رقم   )ه( 

 ".الربنامج اخلاص باألمهات العازبات بصفتهن رّبات أسر"استهالل  )و( 

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ االتفاقية-جيم 

كون من جزر، وعزلتها تقّر اللجنة بالتحديات اليت تواجهها الدولة الطرف، مثل الطابع اجلغرايف اخلاص امل -٢٤٣
 .اجلغرافية وكثرة حاالت اجلفاف

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-دال 

  تدابري التنفيذ العامة-١

 التشريعات

ترحـب اللجنة بإدراج أحكام مستلهمة من االتفاقية يف الدستور ويف العديد من القوانني املتعلقة حبقوق                 -٢٤٤
وافق بني بعض القوانني احمللية وأحكام االتفاقية ومبادئها، وإزاء عدم تنفيذ        الطفـل، لكنها تظل قلقة إزاء عدم الت       

كما تشعر اللجنة بالقلق ألن الدولة الطرف مل تصدق سوى على عدد قليل من الصكوك        . القوانـني احمللية املعنية   
 .الدولية واإلقليمية اليت حتمي حقوق اإلنسان، مبا فيها حقوق الطفل

جراء املزيد من اإلصالحات القانونية والتنفيذ التام للقوانني القائمة والنظر يف إمكان            تشجع اللجنة إ   -٢٤٥
التصـديق عـلى صـكوك أخـرى يف جمال حقوق اإلنسان، مثل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية                  

الدولة الطرف  كما توصي بأن تنظر     . واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       
 .١٩٩٠على سبيل األولوية يف التصديق على امليثاق األفريقي بشأن حقوق األطفال ورفاههم الصادر يف عام 

 خطة العمل الوطنية

 .يساور اللجنة قلق إزاء عدم وجود استراتيجية أو خطة عمل وطنية شاملة لتنفيذ االتفاقية -٢٤٦

 عمل وطنية شاملة لتنفيذ االتفاقية تتضمن األهداف        تشـجع اللجـنة الدولـة الطرف على وضع خطة          -٢٤٧
 اليت اعتمدهتا اجلمعية العامـة يف قرارهـا      " عـامل صاحل لألطفال  "والغايات الواردة يف الوثيقة اخلتـامية املعنونة       

لة ويف هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تلتمس املساعدة التقنية من منظمة األمم املتحدة للطفو              . ٢٧/٢-د إ 
 .وأن تشرك اجملتمع املدين يف إعداد خطة العمل الوطنية هذه ويف تنفيذها) اليونيسيف(

 التنسيـق

تالحـظ اللجنة أن جلنة وطنية حلقوق الطفل متعددة القطاعات قد أنشئت بتوجيه من وزارة العدل يف                  -٢٤٨
 . لتنسيق املبادرات الرامية إىل تنفيذ االتفاقية٢٠٠٣أبريل /نيسان
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صي اللجنة بأن ُيخصَّص للجنة الوطنية حلقوق الطفل ما يكفي من موارد مالية وبشرية لكي تتمكن تو -٢٤٩
 .من أن تنسق بفعالية وكفاءة املبادرات الرامية إىل تنفيذ االتفاقية

 هياكل الرصد املستقلة

بيد أن . صد تنفيذ االتفاقيةتالحظ اللجنة أن اللجنة الوطنية حلقوق الطفل املشار إليها أعاله خموَّلة أيضاً ر -٢٥٠
اللجـنة يسـاورها القلق ألن اللجنة الوطنية حلقوق الطفل رمبا أعوزها االستقالل الالزم ألداء هذه املهمة وألن                  

بشأن دور املؤسسات الوطنية    ) ٢٠٠٢(٢اختصاصـاهتا يف هـذا املضمار ال تتمشى مع تعليق اللجنة العام رقم              
 ).، املرفق٤٨/١٣٤ر قرار اجلمعية العامة انظ(حلقوق اإلنسان ومبادئ باريس 

 ):٢٠٠٢(٢توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي، طبقاً لتعليق اللجنة العام رقم  -٢٥١

إما أن تعزز دور اللجنة الوطنية حلقوق الطفل يف جمايل التنفيذ والرصد أو أن تنشئ مؤسسة                 )أ( 
 وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس؛

أن تضمن جلوء األطفال إىل اللجنة الوطنية حلقوق الطفل أو املؤسسة الوطنية اجلديدة، وال               )ب( 
 سيما بتخويلها مهمة التحقيق وتلقي الشكاوى اليت يقدمها األطفال ودراستها؛

أن تضـمن توفري ما يكفي من موارد مالية وبشرية للجنة الوطنية حلقوق الطفل أو املؤسسة                 )ج( 
 ديدة؛الوطنية اجل

 .أن تلتمس املساعدة يف هذا الصدد من مفوضية حقوق اإلنسان واليونيسيف، وغريمها )د( 

 مجع البيانات

تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود آلية مالئمة جلمع البيانات داخل الدولة الطرف تتيح مجع بيانات كمية                 -٢٥٢
 .عاً منهجياً وشامالًونوعية مفصَّلة تتعلق بكل امليادين اليت تغطيها االتفاقية مج

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٢٥٣

 االرتقاء بنظامها اخلاص جبمع البيانات ليشمل كل جماالت االتفاقية؛ )أ( 

ضـمان اسـتخدام مجيع البيانات واملؤشرات يف صياغة ورصد وتقييم السياسات والربامج              )ب( 
 ؛واملشاريع الرامية إىل التنفيذ الفعال لالتفاقية

 تعميم هذه اإلحصاءات واملعلومات على نطاق واسع؛ )ج( 

 .مواصلة تعاوهنا مع منظمة األمم املتحدة للطفولة وغريها من املنظمات يف هذا الصدد )د( 
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 ختصيص املوارد

ترحـب اللجـنة باملعلومات املتعلقة بتخفيف عبء الدين الذي قدم للدولة الطرف من مبادرة البلدان                 -٢٥٤
بيد أن اللجنة قلقة إزاء تدهور الوضع االقتصادي        . ثقلة بالديون وباإليرادات املتوقعة من استغالل النفط      الفقرية امل 

والتقارير اليت تتحدث عن مزاعم تتعلق بسوء اإلدارة، مبا يف ذلك الرشوة، مما لـه أثر سليب على مستوى املوارد                   
 .املتاحة لتنفيذ االتفاقية

من االتفاقية، تشجع اللجنة الدولة الطرف على االهتمام بوجه خاص           ٦ و ٣ و ٢يف ضـوء املـواد       -٢٥٥
 من االتفاقية من خالل إيالء األولوية لتخصيص موارد من امليزانية تكفل            ٤بالتنفـيذ الكامل ألحكام املادة      

تضاء إعمال حقوق الطفل االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وذلك إىل أقصى حدود املوارد املتاحة، وعند االق
وتوصي اللجنة باخلصوص بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري املالئمة لزيادة . ضـمن إطار التعاون الدويل  

وحتث اللجنة يف اخلتام الدولة الطرف على أن تقوم بكل ما يف وسعها             . شـفافية اإلدارة وحتسـني نوعيـتها      
ط يف زيادة املوارد املخصصة لتنفيذ االتفاقية       الستعمال الدخل املتأيت من ختفيف الدين اخلارجي واستغالل النف        

 .تنفيذاً كامالً، وال سيما لتحسني خدمات الرعاية الصحية وتعليم الفئات املستضعفة من األطفال ومحايتها

 نشر االتفاقية

ق تالحظ اللجنة مع التقدير اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف إلشهار مبادئ االتفاقية وأحكامها على نطا     -٢٥٦
 .غري أن اللجنة قلقة إزاء ضعف تنسيق خمتلف املبادرات وتنظيمها منهجياً. واسع ونشر تقرير الدولة الطرف

 :صي اللجنة الدولة الطرف مبا يليتو -٢٥٧

تعزيـز تدابريها بشأن نشر االتفاقية على مجيع املهنيني املعنيني وتدريبهم عليها وتنفيذ هذه               )أ( 
 نهجي؛التدابري على حنو مستمر وم

اختاذ تدابري حمددة جلعل االتفاقية متاحة لألطفال واآلباء ومعروفة لديهم، مبا يف ذلك إصدار               )ب( 
 .نسخة مالئمة لألطفال

  تعريف الطفل-٢

 عاماً يف ظل ظروف استثنائية يتسم ١٨تالحظ اللجنة مع القلق أن احلد األدىن لسن زواج األحداث دون  -٢٥٨
 .لفتياتبالتمييز بني الفتيان وا

توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر يف القواعد املتعلقة بإمكان إبرام عقود زواج حتت احلد                 -٢٥٩
 سنة بغية رفع هذا احلد لذلك االستثناء وحتديده يف نفس املستوى للفتيان والفتيات على ١٨األدىن العام وهو 

 .من التدابري الرامية إىل منع الزواج املبكروينبغي أن يقترن ذلك حبمالت التوعية وغريها . السواء
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  املبادئ العامة-٣

 عدم التمييز

 .تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار التمييز عملياً يف حق املعوقني والفقراء من األطفال -٢٦٠

ز توصي اللجنة الدولة الطرف بتمحيص مجيع تشريعاهتا وذلك لضمان التطبيق الكامل ملبدأ عدم التميي -٢٦١
 من االتفاقية واعتماد استراتيجية نشطة وشاملة إلزالة التمييز ألي          ٢يف القوانني احمللية وكذلك ملراعاة املادة       

 .سبب كان ضد الفئات املستضعفة، وال سيما األطفال الفقراء واملعوقني

ذات الصلة  تطلـب اللجـنة إدراج معلومات حمددة يف التقرير الدوري التايل عن التدابري والربامج                -٢٦٢
باالتفاقية واليت تضطلع هبا الدولة الطرف متابعةً إلعالن وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدا يف املؤمتر العاملي        
ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، آخذة يف االعتبار التعليق               

 .بشأن أهداف التعليم) ٢٠٠١(١العام رقم 

 الطفل الفضلىمصاحل 

تشـعر اللجنة بالقلق لعدم تطبيق الكثري من القوانني على الرغم من أهنا تنص على ضرورة مراعاة مبدأ                   -٢٦٣
 .مصاحل الطفل الفضلى

توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تنفيذ مجيع القوانني ذات الصلة اليت تضمن مراعاة مصاحل                 -٢٦٤
 .يع اإلجراءات املتعلقة باألطفالالطفل الفضلى يف املقام األول يف مج

 احترام آراء الطفل

مـع أن اللجنة تقدر أن بعض التدابري قد اختذت إلعطاء آراء األطفال وزناً أكرب يف املدارس واجملتمعات                   -٢٦٥
احمللـية ويف إجـراءات صنع القرار، فإهنا تشعر بالقلق ألنه ال يزال من الصعب عموماً االستماع إىل األطفال يف                    

 .لدولة الطرف وأن حقهم يف أن ُيسمع إليهم يف اإلجراءات اليت تعنيهم رمبا كان حمدوداًا

 : من االتفاقية، توصي اللجنة مبا يلي١٢يف ضوء املادة  -٢٦٦

بـذل املـزيد من اجلهود الرامية إىل تعزيز احترام آراء األطفال، وال سيما الفتيات، داخل                 )أ( 
 املؤسسات، وتيسري مشاركتهم يف مجيع املسائل اليت ختصهم؛األسرة ويف املدرسة وغريها من 

 تنظيم محالت وطنية للتوعية لتغيري املمارسات السلطوية التقليدية؛ )ب( 

 االستمرار يف تعزيز مشاركة األطفال يف اجملالس واحملافل وبرملانات األطفال وما شابه ذلك؛ )ج( 

ن بانتظام، وال سيما آثارها على السياسات اسـتعراض مـدى أخذ آراء األطفال يف احلسبا         )د( 
 .والربامج اليت تعنيهم
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  احلقوق واحلريات املدنية-٤

 حرية الفكر والوجدان والدين

 من  ١٧ إىل   ١٣تأسـف اللجنة لعدم وجود معلومات عن إعمال احلقوق املنصوص عليها يف املواد من                -٢٦٧
ددة يف تقريرها الالحق بشأن الكيفية اليت ُيعِمل هبا األطفال االتفاقية، وتدعو الدولة الطرف إىل تقدمي معلومات حم

 .هذه احلقوق ويستعملوهنا

 تسجيل املواليد واحلق يف اجلنسية

 الذي يعترف حبق الطفل يف أن       ٢/٧٧ترحـب اللجـنة باألحكام الواردة يف الدستور ويف القانون رقم             -٢٦٨
ـه اسم وجنسية منذ الوالدة واحلق يف معرفة والديه والتمتع          ُيعترف به بعد والدته مباشرة، واحلق يف أن يكون ل         

كما تشيد بالدولة الطرف ألجل العدد الكبري من حاالت تسجيل املواليد عقب احلملة الوطنية اليت               . برعايـتهما 
 .ُنظمت هلذا الغرض

إىل تسجيل توصـي اللجـنة بأن تستمر الدولة الطرف يف تنفيذ استراتيجيتها الشاملة بغية الوصول     -٢٦٩
 يف املائة من الوالدات يف أقرب وقت ممكن، مبا يف ذلك بالتعاون مع اليونيسيف وغريها من الوكاالت                  ١٠٠
كما توصي اللجنة بتكييف االستراتيجية حبيث تنشأ آليات خدمة عامة من شأهنا أن تضمن تسجيل               . الدولية

 .املواليد مستقبالً

 احلصول على املعلومات

ة القلق لسهولة حصول األطفال على أقراص الفيديو الرقمية اليت حتتوي على مواد خليعة              يسـاور اللجن   -٢٧٠
 .وتباع حملياً

من االتفاقية، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري الالزمة    ) ه(١٧يف ضـوء املـادة       -٢٧١
ما توصي اللجنة بأن تأخذ الدولة      ك. حلمايـة األطفـال من التعرض ملعلومات مضرة، مبا فيها املواد اخلليعة           

الطرف بعني االعتبار توصيات اللجنة املستمدة من اليوم الذي خصصته للمناقشة العامة بشأن الطفل ووسائط 
 ).CRC/C/57(اإلعالم أثناء دورهتا الثالثة عشرة 

 العقاب البدين

 وغريمها من املؤسسات، وهي ال  تشـعر اللجنة بقلق عميق الستعمال العقاب البدين يف األسرة واملدرسة           -٢٧٢
 .كما تشعر بالقلق ألن التشريعات احمللية ال تتضمن تعريفاً لسوء املعاملة. تزال مشروعة يف بعض احلاالت

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٢٧٣

ة تعديـل التشريعات احلالية لتحرمي العقاب البدين يف مجيع األماكن، مبا فيها األسرة واملدرس              )أ( 
 وغريمها من مؤسسات رعاية الطفولة؛
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 تعديل التشريعات احلالية حبيث تعّرف املقصود بسوء املعاملة وحتظر ممارساته يف مجيع األماكن؛ )ب( 

تنظيم محالت لتثقيف اجلمهور بالعواقب السلبية إلساءة معاملة األطفال وللنهوض بأشكال            )ج( 
 . من االتفاقية) ٢(٢٨اب البدين يف ضوء املادة االنضباط اإلجيابية غري العنيفة كبديل للعق

  البيئة األسرية والرعاية البديلة-٥

 مسؤوليات الوالدين

تشـعر اللجنة بالقلق ألن العديد من األطفال، بسبب عدم استقرار الروابط األسرية وتزعزع العالقات                -٢٧٤
 .الزوجية، يعيشون مع أمهات عازبات أو يف بيئة أسرية غري مستقرة

كمـا تشعر اللجنة بالقلق بسبب عدم حتمل الوالدين مسؤولياهتم، مما ينعكس يف العدد املرتفع لألطفال                 -٢٧٥
 .الذين يتخلى عنهم أحد الوالدين أو كالمها لذهاب أحدمها أو كليهما إىل بلد جماور

 :توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري الالزمة ألجل ما يلي -٢٧٦

 م األطفال املهجورين اجتماعياً ومالياً؛دع )أ( 

ضمان تسجيل األطفال الذين يولدون خارج رباط الزوجية ومتتعهم بنفس احلماية واخلدمات  )ب( 
 اليت يتمتع هبا األطفال الذين يولدون يف إطار الزوجية؛

  عن طريق  ضـمان حتمـل اآلبـاء، وكذلك األمهات، مسؤولياهتم األبوية، وعند االقتضاء            )ج( 
االنضمام إىل االتفاقات الدولية اليت تضمن حتصيل الطفل للنفقة عندما يكون أحد الوالدين يف اخلارج، طبقاً                

 . من االتفاقية، أو إبرام تلك االتفاقات٢٧ من املادة ٤للفقرة 

كمـا توصـي اللجنة بأن تويل الدولة الطرف اهتماماً خاصاً للنهوض بدور األسرة يف تعزيز حقوق                  -٢٧٧
 .فل، مبا يف ذلك بواسطة تطوير خدمات املشورة األسرية يف املناطق احلضرية والريفية على السواءالط

 اإلساءة واإلمهال

تشـعر اللجنة بالقلق لعدم وجود أي آلية حلماية األطفال من مجيع أشكال العنف، مبا يف ذلك اإلساءة                   -٢٧٨
 .البدنية والنفسية واجلنسية واإلمهال

 : الدولة الطرف مبا يليتوصي اللجنة -٢٧٩

اختـاذ التدابري الالزمة ملعاجلة مشكلة العنف ضد األطفال وضمان وجود نظام وطين لتلقي               )أ( 
الشـكاوى ورصدها والتحقيق فيها، وعند االقتضاء إجراء حماكمات على حنو يراعي مصلحة الطفل ويضمن      

 احترام خصوصية الضحية؛
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ل ضحايا العنف، مبا يف ذلك اإلساءة البدنية والنفسية         اختـاذ تدابـري لضـمان تلقي األطفا        )ب( 
 واجلنسية واإلمهال، خدمات استشارية خاصة هبم؛

تنظـيم محلة توعية واسعة النطاق تتعلق بالعنف ضد األطفال يف مجيع األوساط االجتماعية،               )ج( 
 وتستهدف بوجه خاص املهنيني الذين يعملون مع األطفال؛

 أعمال العنف ضد األطفال حماكمة صحيحة وإتاحة إمكان حصوهلم          ضـمان حماكمة مرتكيب    )د( 
 .على خدمات استشارية

  خدمات الصحة األساسية والرعاية-٦

 األطفال املعوقون

 تشـعر اللجـنة بقلـق عمـيق إزاء نقص التدابري املتخذة لفائدة األطفال املعوقني ونقص معرفة الدولة                  -٢٨٠
 .الطرف بالقضية

 :دولة الطرف مبا يليتوصي اللجنة ال -٢٨١

إعداد دراسة شاملة عن حجم املشكلة يف الدولة الطرف، مبا يف ذلك عن طريق ضمان جتميع  )أ( 
 واستخدام بيانات شاملة ومفصلة تفصيالً كافياً؛

وضـع سياسـات وبـرامج إلدماج األطفال املعوقني تسمح هلم باملشاركة الفعلية يف احلياة              )ب( 
 األسرية ويف اجملتمع؛

استعراض وضع هؤالء األطفال من حيث استفادهتم من الرعاية الصحية واخلدمات التعليمية             )ج( 
وفرص العمل املالئمة، وختصيص قدر كاف من املوارد لتعزيز اخلدمات املتاحة لألطفال املعوقني وتوفري الدعم               

 ألسرهم وتدريب املهنيني يف هذا اجملال؛

ة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني اليت اعتمدهتا اجلمعية         اإلحاطـة علماً بالقواعد املوحد     )د( 
 والتوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة يف اليوم الذي خصصته للمناقشة العامة اليت            ٤٨/٩٦العامـة يف القـرار      

 ؛)٣٣٩ إىل ٣١٠، الفقرات من CRC/C/69(تناولت حقوق األطفال املعوقني 

 .ة الصحة العاملية وغريمهاالتماس املساعدة من اليونيسيف ومنظم  )ه( 

 خدمات الصحة والرعاية

كما ترحب بالنتيجة اإلجيابية لربنامج التحصني . ترحب اللجنة بتكريس الدستور للحق يف الرعاية الصحية -٢٨٢
 .وحتيط اللجنة علماً باالستراتيجية اجلديدة ملكافحة املالريا. املوسع
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افر مياه الشرب والصرف الصحي، الذي يعد أهم أسباب انتشار           بيد أن اللجنة قلقة إزاء القصور يف تو        -٢٨٣
أمـراض اإلسـهال والديـدان، والنسبة املرتفعة لألمراض التنفسية واملالريا ووفيات األم والطفل، وسوء تغذية                

 .األطفال، والنسبة املرتفعة للمواليد ذوي الوزن املنخفض

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٢٨٤

ـ  )أ(  تمرار يف تنفيذ التدابري اليت تضمن حصول اجلميع على الرعاية الصحية األولية، وال              االس
 سيما خدمات ومرافق الرعاية الصحية لألم والطفل، مبا يف ذلك يف املناطق الريفية؛

 اختاذ التدابري الالزمة لتنمية كفاءة العاملني الصحيني؛ )ب( 

 ات الصرف الصحي؛إيالء األولوية لتوفري مياه الشرب وخدم )ج( 

 تعزيز اجلهود الراهنة لتحصني أكرب عدد ممكن من األطفال واألمهات؛ )د( 

تعزيز اجلهود الراهنة يف جمال مكافحة املالريا واألمراض التنفسية وأمراض اإلسهال، واختاذ              )ه( 
 مجيع التدابري الضرورية خلفض معدل الوفيات؛

 ؛٤ة لتنفيذ االتفاقية تنفيذاً كامالً، وال سيما املادة زيادة املوارد املرصودة لقطاع الصح )و( 

اختاذ تدابري لتحسني وضع األطفال الغذائي بواسطة التعليم وتعزيز ممارسات التغذية الصحية،  )ز( 
 مبا فيها الرضاعة الطبيعية؛

 .االستمرار يف التعاون يف هذا املضمار مع منظمة الصحة العاملية واليونيسيف وغريمها )ح( 

 صحة املراهقني

 :غري أهنا تشعر بالقلق ألن. تالحظ اللجنة مع االهتمام برنامج الصحة اإلجنابية -٢٨٥

  سنة هم وحدهم الذين يستطيعون التماس املشورة الطبية دون موافقة األبوين؛١٦املراهقني فوق  )أ( 

ريعات القائمة ال توفر    تعاطي الكحول والتبغ واملخدرات يؤثر يف عدد متزايد من الشباب والتش           )ب( 
 لألطفال محاية فعالة؛

 ارتفاع معدالت محل املراهقات؛ )ج( 

 .نقص خدمات الصحة النفسية )د( 

 : توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٢٨٦

وضع سياسات وخطط شاملة بشـأن صحة املراهقـني تأخذ يف احلسبان التعليق العام رقم              )أ( 
  ومنوهم؛خبصوص صحة املراهقني) ٢٠٠٣(٤
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الـنهوض بالـتعاون بـني وكاالت الدولة واملنظمات غري احلكومية وذلك بغية إقامة نظام                )ب( 
للتثقـيف الرمسي وغري الرمسي بشأن فريوس نقص املناعة البشرية ومرض اإليدز وحاالت العدوى اليت تنتقل                

 باالتصال اجلنسي وبشأن التثقيف اجلنسي وتنظيم األسرة؛

ـ    )ج(  اإليدز وحقوق  /بشأن فريوس نقص املناعة البشرية    ) ٢٠٠٣(٣يق العام رقم    مـراعاة التعل
وذلك ) E/CN.4/1997/37(الطفل واملبادئ التوجيهية الدولية احملدثة بشأن الفريوس واإليدز وحقوق اإلنسان 

 لتعزيز ومحاية حقوق األطفال املصابني واملتأثرين بالفريوس ومبرض اإليدز؛

 راهقني على املشورة واملعلومات واخلدمات اخلاصة بالصحة اإلجنابية؛ضمان حصول مجيع امل )د( 

تـزويد املراهقني مبعلومات دقيقة وموضوعية بشأن العواقب الوخيمة للكحول واملخدرات             )ه( 
والتبغ ووضع وتنفيذ تشريعات حتميهم من املعلومات املضللة املؤذية محاية كافية، وذلك بفرض قيود شاملة               

  للكحول والتبغ؛على الدعاية

 .توفري خدمات كافية للصحة النفسية )و( 

 املمارسات التقليدية الضارة

 .تشعر اللجنة بالقلق إزاء ممارسة الزواج املبكر -٢٨٧

توصـي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري الالزمة ملنع مجيع أشكال الزواج املبكر واحلد                 -٢٨٨
 .ت توعية مبختلف أنواع الضرر والعواقب الوخيمة للزواج املبكرمنها، مبا يف ذلك تنظيم محال

  التعليم واألنشطة الترفيهية والثقافية-٧

، لكنها تظل قلقة ألن العديد من       ١٩٩١ترحـب اللجنة باإلصالحات املتعاقبة يف نظام التعليم منذ عام            -٢٨٩
اف التعليم غري مدرجة يف املقررات الدراسية، وألن  من االتفاقية بشأن أهد٢٩القيم واحلقوق املعترف هبا يف املادة 

 .اإلصالحات اليت أجريت تفتقد الرؤية الشاملة

 :كما أن اللجنة تشعر بقلق شديد ملا يلي -٢٩٠

 ال جمانية التعليم االبتدائي؛ )أ( 

 ارتفاع معدالت األمية واالنقطاع عن الدراسة والرسوب، وال سيما بني الفتيات؛ )ب( 

 نوعية التعليم؛تدين  )ج( 

 عدم متكن األطفال القاطنني يف مناطق نائية من االلتحاق باملدارس؛ )د( 

 .عدم كفاية الوقت الذي يقضيه األطفال يف املدرسة يومياً بسبب نظام التناوب  )ه( 
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 : من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي٢٩ و٢٨يف ضوء املادتني  -٢٩١

ن اإلصالحات املنسَّقة للمقررات الدراسية بغية ضمان توافقها مع األهداف          إجـراء املزيد م    )أ( 
 بشأن أهداف التعليم؛) ٢٠٠١(١ من االتفاقية وأخذها يف احلسبان التعليق العام رقم ٢٩املنصوص عليها يف املادة 

 اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتعميم التعليم االبتدائي اجملاين على وجه السرعة؛ )ب( 

العمل تدرجيياً على ضمان تكافؤ الفرص التعليمية أمام الفتيات والفتيان من املناطق احلضرية              )ج( 
 والريفية وأقل املناطق منواً، دون أية عوائق مالية؛

 تنفيذ تدابري إضافية لتوفري التعليم لكل طفل يف مرحلة الطفولة املبكرة؛ )د( 

 النقطاع عن الدراسة والرسوب واألمية على وجه السرعة؛اعتماد تدابري فعالة لتخفيض معدالت ا  )ه( 

بناء مدارس وفصول جديدة على وجه السرعة بغية ضمان توفر ما يكفي منها إللقاء احلاجة                )و( 
 إىل نظام التناوب والسماح لألطفال بقضاء وقت كاٍف يف املدرسة يومياً؛

  فيها حقوق الطفل، يف املناهج الدراسية؛اختاذ التدابري املالئمة إلدراج حقوق اإلنسان، مبا )ز( 

 ضمان الوصول إىل املرافق الترفيهية واألنشطة التروحيية؛ )ح( 

 .التعاون مع جهات من قبيل اليونسكو واليونيسيف واجملتمع املدين لتحسني قطاع التعليم )ط( 

 تدابري احلماية اخلاصة -٨

 االستغالل اجلنسي

 ما يساورها من قلق  إزاء الزيادة التدرجيية يف حاالت البغاء وغريه من              تشـاطر اللجـنة الدولة الطرف      -٢٩٢
كما تشعر بقلق عميق ألن القانون يعترب األطفال الذين         . أشكال االعتداء اجلنسي اليت يكون األطفال ضحايا هلا       
 .ميارسون البغاء جمرمني بدالً من أن يرى فيهم ضحايا

 :يتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يل -٢٩٣

 إجراء دراسة شاملة لتقييم نطاق استغالل األطفال جنسياً وطبيعته؛ )أ( 

 اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتوفري محاية فعالة جلميع األطفال من االستغالل اجلنسي؛ )ب( 

 وضع نظم مالئمة للتحقيق يف حاالت االستغالل اجلنسي ولَتعايف الضحايا؛ )ج( 

 .هة باخلصوص لألطفال واآلباء وغريهم من مقدمي الرعايةتنظيم محالت توعية، موج )د( 
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 االستغالل االقتصادي

 بشأن ١٣٨تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف، رغم تصديق الربملان على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  -٢٩٤
كما تالحظ  . ديهااحلـد األدىن لسن االستخدام، مل تقدم وثيقة التصديق إىل منظمة العمل الدولية ومل تسجلها ل               

 .تقدمي منح إىل األطفال الفقراء تشجيعاً هلم على حضور الدروس بانتظام

 سنة، يسمح   ١٤، رغم احلظر العام لعمل األطفال دون        ٦/٩٢بـيد أن اللجـنة تشعر بالقلق ألن القانون رقم            -٢٩٥
 .عدد األطفال العاملني الكبريكما تشعر بالقلق إزاء . لألحداث بإبرام عقود عمل واحلصول على أجر مقابل العمل

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٢٩٦

 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال ١٨٢التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  )أ( 
 واإلجراءات الفورية للقضاء عليها؛

ى اتفاقية منظمة العمل    االتصـال باملديـر العام ملكتب العمل الدويل لتسجيل تصديقها الرمسي عل            )ب( 
  من االتفاقية املذكورة؛١١ بشأن احلد األدىن لسن االستخدام، طبقاً للمادة ١٩٧٣ املؤرخة عام ١٣٨الدولية رقم 

 سنة، مبا يف ذلك ١٤اختاذ مجيع التدابري الالزمة إلنفاذ القانون الذي حيرم عمل األطفال دون  )ج( 
  باملدارس أو تلقي تعليم غري رمسي؛وضع برامج لتشجيع األطفال على االلتحاق

الربنامج الدويل ملنظمة العمل الدولية     الـتماس املسـاعدة يف هذا الصدد من جهات من قبيل             )د( 
 . واليونيسيفللقضاء على عمل األطفال

 قضاء األحداث

ة بالتعديل الذي وترحب اللجن.  عاما١٦ًتالحظ اللجنة مع التقدير أن السن الدنيا للمسؤولية اجلنائية هي  -٢٩٧
 الذي ينص على إنشاء حمكمة لألحداث، واعتزام إنشاء مركز إلعادة           ٤١٧ على املرسوم    ٢٠٠٣أدخـل يف عام     

تأهـيل األحداث، وكذا اجلهود املبذولة لتوفري املعلومات وإذكاء الوعي وتدريب القضاة وغريهم من األشخاص               
، على ٤١٧غري أن اللجنة قلقة ألن املرسوم     . داث اجلاحنني الذين يعملون مع األطفال على كيفية التعامل مع األح        

 .، مل ينفذ حىت اآلن وألنه ال توجد حمكمة لألحداث يف سان تومي وبرينسييب٢٠٠٣النحو الذي عدل به يف عام 

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٢٩٨

جراءات للتعامل مع   تنفـيذ تشـريعات مالئمـة بشأن اإلجراءات اجلنائية أو غريها من اإل             )أ( 
  سنة الذين خيرجون على القانون؛١٨األشخاص دون 

 إنشاء حماكم لألحداث يعمل فيها موظفون مدربون تدريباً مالئماً، مبن فيهم القضاة؛ )ب( 

 سنة، مبن فيهم من هم قيد االحتجاز السابق للمحاكمة، عن ١٨ضمان فصل احملتجزين دون  )ج( 
  احلرمان من احلرية إال إذا أغلقت مجيع السبل، وألقصر فترة ممكنة ويف ظروف مالئمة؛البالغني، وأالّ ُيلجأ إىل
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 من االتفاقية،   ٤٠ و ٣٧ضـمان التنفـيذ الكامل ملعايري قضاء األحداث، ال سيما املادتني             )د( 
مم ومبادئ األ ) قواعد بيجني (وكذلـك قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث            

، ويف ضوء املناقشة العامة بشأن إدارة )مبادئ الرياض التوجيهية(املـتحدة التوجيهـية ملنع جنوح األحداث       
 ؛)CRC/C/46(شؤون قضاء األحداث اليت عقدت أثناء الدورة العاشرة للجنة 

الـتماس املساعدة من جهات من قبيل مفوضية حقوق اإلنسان ومكتب األمم املتحدة املعين               )و( 
 .خدرات واجلرمية واليونيسيفبامل

  الربوتوكوالن االختياريان امللحقان باتفاقية حقوق الطفل-٩

تالحـظ اللجـنة أن الدولة الطرف مل توقع ومل تصدق على الربوتوكولني االختياريني امللحقني باتفاقية حقوق                  -٢٩٩
 .اشتراك األطفال يف النـزاعات املسلحةالطفل بشأن بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة وبشأن 

توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق يف أقرب وقت ممكن على الربوتوكولني االختياريني امللحقني              -٣٠٠
باتفاقـية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة وبشأن اشتراك األطفال يف                 

 .الرتاعات املسلحة

 ر الوثائق نش-١٠

 من االتفاقية، بإتاحة التقرير األويل والردود اخلطية اليت      ٤٤ من املادة    ٦توصـي اللجنة، يف ضوء الفقرة        -٣٠١
قدمتها الدولة الطرف لعموم اجلمهور على نطاق واسع، وبالنظر يف نشر التقرير إىل جانب احملاضر املوجزة ذات                 

وينبغي توزيع هذه الوثائق على نطاق واسع إلثارة النقاش         . لجنةالصـلة واملالحظـات اخلتامية اليت اعتمدهتا ال       
والوعـي بشأن االتفاقية وتنفيذها ورصدها على مستويات احلكومة والربملان وعامة الناس، مبا يف ذلك املنظمات            

 .غري احلكومية املعنية

  التقرير القادم-١١

مي التقارير، أن تؤكد أمهية أن تكون ممارسة تقدمي         تود اللجنة، إدراكاً منها لتأخر الدولة الطرف يف تقد         -٣٠٢
ومن حق األطفال أن تتاح للجنة املعنية بالنظر بانتظام         .  من االتفاقية  ٤٤الـتقارير متوافقة متاماً مع أحكام املادة        

 ويف هذا الصدد فإن تقدمي الدول األطراف تقاريرها       . فيما أُحرز من تقدم يف إعمال حقوقهم فرصة القيام بذلك         
وحرصاً على مساعدة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماهتا بتقدمي         . بانـتظام ويف الوقت احملدد أمر حاسم األمهية       

الـتقارير يف امتـثال كامل ألحكام االتفاقية تدعو اللجنة الدولة الطرف، كتدبري استثنائي، إىل تقدمي تقريرها القادم قبل                   
وسوف جيمع  . ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٢ الدوري الرابع مبوجب االتفاقية، وهو       التاريخ الذي يتعني فيه أن تقدم تقريرها      

  صفحة  ١٢٠وينبغي أال يتجاوز عدد صفحات التقرير املوحد        . ذلـك الـتقرير الـتقارير الدورية الثاين والثالث والرابع         
 وات على النحو املتوخىوتنتظر اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقاريرها بعد ذلك كل مخس سن            ). CRC/C/118انظر  (

 .يف االتفاقية
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 ليبرييا: املالحظات اخلتامية

  ٩٥٧يف جلســتيها ) CRC/C/28/Add.21(نظــرت اللجــنة يف الــتقرير الــدوري األويل لليــبرييا  -٣٠٣
 ٩٧١، واعتمدت يف اجللسة    ٢٠٠٤مـايو   / أيـار  ٢٥ملعقودتـني يف    ا) 958 و CRC/C/SR.957انظـر    (٩٥٨و

(CRC/C/SR.971)املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٤يونيه / حزيران٤ة يف  املعقود . 

  مقدمة-ألف 

ترحِّـب اللجـنة بالـتقرير الذي قدمته الدولة الطرف وكذلك بردودها اخلطية على قائمة املسائل اليت           -٣٠٤
وتالحظ اللجنة  . ، اليت أعطت صورة أوضح عن حالة األطفال يف الدولة الطرف          (CRC/C/Q/LIB/1)وضـعتها   

 مـع التقدير الوفد الرفيع املستوى الذي أوفدته الدولة الطرف وترحب باحلوار الصريح وبردود الفعل                كذلـك 
 .اإلجيابية على االقتراحات والتوصيات اليت أبديت خالل املناقشة

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

 :تالحظ اللجنة مع التقدير ما يلي -٣٠٥

والتحليل املقارن ملواد اتفاقية حقوق ) ٢٠١٥-٢٠٠٠(إطار خلطة عمل وطنية لألطفال  وضـع    )أ( 
 ؛٢٠٠٠الطفل ودستور ليبرييا الذي أجري يف عام 

 ؛٢٠٠١إنشاء وزارة للشؤون اجلنسانية والتنمية تضم منصباً وزارياً ُيعىن بشؤون الطفل يف عام  )ب( 

 ؛٢٠٠٢ وكذلك برملان الطفل يف عام ٢٠٠٣إنشاء مرصد وطين حلقوق الطفل يف عام  )ج( 

 على اتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل           ٢٠٠٣التصـديق، يف عـام       )د( 
 ؛١٩٩٩ لعام ١٨٢األطفال واختاذ إجراءات فورية للقضاء عليها رقم 

 على اتفاق السالم الشامل وبرنامج نزع السالح والتسريح وإعادة التأهيل ٢٠٠٣التوقيع يف عام   )ه( 
صلة واإلطار االنتقايل الذي يركز على النتائج اليت حتدد اجملاالت الرئيسة ذات األولوية فيما يتعلق  واإلدماج ذي ال  

 .باتفاقية حقوق الطفل

 العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ االتفاقية -جيم 

 يزال تالحـظ اللجـنة مع بالغ القلق أن الرتاع املسلح األخري الذي نشب يف الدولة الطرف خلَّف، وال               -٣٠٦
 اليت هي من    هذه الكارثة وقد أعاقت   . خيلِّـف، عواقب سلبية على البلد بصفة عامة وعلى األطفال بصفة خاصة           

 .  بشدة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل الذي يواجه العديد من املشاكل والتحديات اجلديةاإلنسانصنع 
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 مالحظات وتوصيات عامة

لة الطرف، فيما أسفر، عن انتهاكات جسيمة واسعة النطاق         أسـفر الـرتاع املسلح الذي نشب يف الدو         -٣٠٧
وتواجه الدولة الطرف حتديات قاهرة أو يكاد إلعادة بناء اهلياكل األساسية واخلدمات            . حلقـوق اإلنسان للطفل   

 طفل يف الرتاع املسلح األخري، وهم ٢٠ ٠٠٠وشارك قرابة . االجتماعية الرئيسية الضرورية إلعمال حقوق الطفل
وأسفرت احلرب عن تدمري مجيع املدارس تقريباً يف        . م يف أشد احلاجة إىل إعادة التأهيل واإلدماج يف اجملتمع         الـيو 
ويذكر أن العمر املتوقع    .  يف املائة  ٥٠، كانت نسبة املقيدين يف التعليم االبتدائي أقل من          ٢٠٠٤ويف عام   . ليبرييا

 طفالً قبل أن يبلغوا سنة واحدة من العمر،         ١٥٧ ميوت    طفلٍ ١ ٠٠٠ عاماً وأنه من أصل      ٥٣عـند الوالدة يبلغ     
وغادرت األغلبية العظمى من األطباء واملمرضني ومساعدي األطباء        .  طفالً قبل بلوغ سن اخلامسة     ٢٣٥وميوت  

وال تتجاوز نسبة   ).  طبيباً ٣٠ طبيباً، أما اليوم فال يوجد سوى        ٢٦٠ كان هناك حنو     ٢٠٠٠قـبل عام    (ليـبرييا   
وهذه .  يف املائة من األطفال تعاين من نقص التغذية        ٣٥ يف املائة كما أن نسبة       ٢٠صنني حتصيناً تاماً    األطفال احمل 

التحديات وغريها من التحديات الشديدة اليت تؤثر على حق الطفل يف احلياة والبقاء والنمو ينبغي التصدي هلا كما 
 . ساعدة الدولية إليها أمراً شديد األمهيةأهنا تقتضي جهوداً كبرية من الدولة الطرف وسيكون تقدمي امل

، وبرنامج نزع السالح والتسريح وإعادة التأهيل واإلدماج        )٢٠٠٣أغسطس  /آب(واتفاق أكرا للسالم     -٣٠٨
 الذي يركز على النتائج اليت وضعت حتت رعاية األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية            واإلطـار االنـتقايل   
 .داة ناجعة لتناول املسائل األكثر إحلاحاً على األقلتشكل أساساً جيداً وأ

ويف هـذه الوثيقة ستقدم اللجنة مالحظات وتوصيات بصدد إعمال حقوق الطفل يف الدولة الطرف مع                 -٣٠٩
إيـالء اهتمام خاص للبيئة األسرية والصحة والتعليم وحالة اجلنود األطفال السابقني وغريهم من األطفال ضحايا         

 .ح، والعديد من الفئات األخرى من األطفال الذين يعيشون يف ظروف صعبة للغايةالرتاع املسل

وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ كل التدابري املمكنة كي يتسىن لألطفال يف ليبرييا التمتع حبقوقهم                 -٣١٠
ويف . ية واملالية الالزمة هلا   املنصوص عليها يف االتفاقية ومنح هذه املسألة األولوية القصوى وختصيص املوارد البشر           

هـذا الصـدد، ينـبغي للدولة الطرف أن حتث اجملتمع الدويل والدول والوكاالت التابعة ملنظومة األمم املتحدة                  
واملـنظمات غـري احلكومية، على الوفاء بتعهداهتا املالية يف أسرع وقت ممكن واملضي يف زيادة مساعداهتم املالية           

 تعرب عن تأييدها التام هلذا النداء، آخذة يف احلسبان األمهية اليت توليها االتفاقية للتعاون وتود اللجنة أن. والبشرية
 .الدويل من أجل مساعدة الدول األطراف على الوفاء بالتزاماهتا الدولية مبوجب املعاهدة

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-دال 

  تدابري التنفيذ العامة- ١

 التشريعات

اللجـنة القلق ألن بعض أحكام التشريعات القائمة وبعض أحكام القانون العريف ال تتوافق مع               يسـاور    -٣١١
 .مبادئ االتفاقية وأحكامها
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توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء استعراض شامل للتشريعات بغية التأكد من أن تشريعاهتا احمللية               -٣١٢
 .تتماشى متاماً مع مبادئ االتفاقية وأحكامها

 مل الوطنيةخطة الع

 بصوغ إطار ٢٠٠٣ والقيام يف عام ٢٠٠١ترحـب اللجنة بوضع إطار خلطة عمل وطنية للطفل يف عام        -٣١٣
بيد أن  . انتقايل إلجراء تقييم مشترك لالحتياجات يركز على النتائج يتضمن مسائل أساسية تتعلق حبقوق الطفل             

 .نية شاملة يف صيغتها النهائية وإقرارها وتنفيذهااللجنة يساورها القلق ألنه مل جيِر بعد وضع أي خطة عمل وط

توصـي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع اخلطوات الضرورية لوضع خطة عمل وطنية لصاحل الطفل       -٣١٤
، "عامل صاحل لألطفال  "واعتمادها وتنفيذها، وأن تأخذ يف احلسبان املسائل املثارة يف الوثيقة اليت حتمل عنوان              

وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بالتماس املساعدة       . ٢٧/٢-اجلمعية العامة بقرارها د إ    الـيت اعـتمدهتا     
 .التقنية وغريها من أشكال املساعدة من منظمات منها اليونيسيف

 التنسيق

بينما تالحظ اللجنة أن وزارة الشؤون اجلنسانية والتنمية تضطلع مبسؤولية تنسيق مجيع األنشطة املتعلقة               -٣١٥
ذ اتفاقية حقوق الطفل، فإن القلق يساورها ألن الوحدة املسؤولة عن شؤون الطفل يف الوزارة مل تدخل بعد                  بتنفي

 . مرحلة التشغيل الكامل

توصـي اللجـنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة لتخصيص ما يكفي من املوارد البشرية                 -٣١٦
اك األطراف املؤثرة األخرى، من قبيل املنظمات القائمة على         واملالـية آلليات التنسيق القائمة من خالل إشر       

وبوجه خاص، توصي اللجنة بأن تبدأ الوحدة املعنية بشؤون الطفل . اجملتمعات احمللية واملنظمات غري احلكومية
 . التابعة لوزارة الشؤون اجلنسانية والتنمية القيام بأعماهلا على الوجه الكامل يف أقرب وقت ممكن

 املستقلالرصد 

بيـنما ترحـب اللجـنة بإنشاء جلنة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان بعد إبرام اتفاق السالم الشامل يف                   -٣١٧
، فإن القلق ال يزال يساورها ألن والية اللجنة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان ال تنص على ٢٠٠٣أغسطس /آب

 .فرديةاختاذ تدابري حمددة تسمح بتناول حقوق الطفل والشكاوى ال

بشأن دور املؤسسات الوطنية حلقوق     ) ٢٠٠٢(٢واللجـنة، إذ تضع يف اعتبارها تعليقها العام رقم           -٣١٨
اإلنسان، توصي الدولة الطرف بتزويد اللجنة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان مبا يكفي من املوارد البشرية               

وفضالً عن  . تفاقية على الصعيدين الوطين واحمللي    واملالية لتمكينها من رصد وتقييم التقدم احملرز يف تنفيذ اال         
ذلـك، ينـبغي ختويل اللجنة الوطنية صالحية تلقي الشكاوى املتعلقة بانتهاك حقوق الطفل والتحقيق فيها                

 .ومعاجلتها بفعالية على حنو يراعي مشاعر الطفل
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 ختصيص املوارد لألطفال

 امليزانية ال تكفي لالستجابة لألولويات الوطنية واحمللية        عتمادات املخصصة يف  تشعر اللجنة بالقلق ألن اال     -٣١٩
واللجنة يساورها القلق أيضاً ألن املساعدة اإلمنائية الدولية ال تصل بسرعة          . املتعلقة بتعزيز حقوق الطفل ومحايتها    

 .جراء االضطرابات الداخلية ومشاكل اإلدارة

 من ٤رف بأن تويل عناية خاصة لتنفيذ أحكام املادة ، توصي اللجنة الدولة الط٣ و٢يف ضوء املادتني  -٣٢٠
االتفاقـية تنفـيذاً تامـاً مـن خالل إسناد األولوية يف خمصصات امليزانية إلعمال حقوق الطفل االقتصادية                  

املوارد ... إىل أقصى حدود    "واالجتماعـية والثقافية، وخصوصاً األطفال الذين ينتمون إىل الفئات احملرومة اقتصادياً            
 ".تاحة، وعند احلاجة، يف إطار التعاون الدويلامل

 مجع البيانات

فإهنا تشعر بالقلق إزاء عدم القيام بعملية مجع يف حني أن اللجنة تعترف باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف،          -٣٢١
ال لرصد وتقييم منهجـية وشاملة لبيانات تفصيلية عن كل اجملاالت املشمولة باالتفاقية وذات الصلة جبميع فئات األطف      

 .التقدم احملرز وتقدير أثر السياسات املعتمدة على األطفال

توصـي اللجنة الدولة الطرف بوضع نظام جلمع البيانات واملؤشرات متوافق مع االتفاقية وُمصنَّف               -٣٢٢
ن وينبغي أن ُيغطي هذا النظام مجيع األطفال حىت س        . حسـب نوع اجلنس والسن واملناطق احلضرية والريفية       

وُتشجع اللجنة الدولة الطرف كذلك على      . الثامـنة عشـرة مع التشديد حتديداً على الضعفاء منهم بشكل خاص           
وتوصي اللجنة الدولة   .  لالتفاقية استخدام هذه املؤشرات والبيانات لوضع سياسات وبرامج ألجل التنفيذ الفعال         

 .الطرف بالتماس املساعدة التقنية من منظمات منها اليونيسيف

 شر االتفاقيةن

، إال  فترة إعادة بناء الدولة الطرف عقب انتهاء الرتاعات       تدرك اللجنة األمهية اخلاصة لفهم حقوق الطفل يف          -٣٢٣
 .أهنا تشعر بالقلق ألن نشر االتفاقية وفهمها ال يزاالن حمدودين للغاية

االتفاقية، وتوفري التدريب بذل جهود إضافية لنشر ب، توصي اللجنة الدولة الطرف ٤٢ ضوء املادة يف -٣٢٤
 واألخصائيون الصحيون، وإتاحة املعلمونالالزم على أحكامها للمهنيني، ومن ضمنهم املسؤولون القانونيون و

هذا التدريب  تتحقق من أن    وينبغي للدولة الطرف أن     .  من السكان  للبالغنيأحكامها  التوعـية الالزمة بشأن     
 وباإلضافة إىل ذلك، توصي اللجنة الدولة .ه في ويسهماقية وأحكامهاالتنفيذ العملي ملبادئ االتف  يركـز على    

لبناء ثقافة املعرفة واحترام حقوق اإلنسان وإشاعتها بني كافة القطاعات بأن تبذل قصارى جهودها     الطـرف   
 .السكانية
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  املبادئ العامة-٢

 عدم التمييز

تشعر بالقلق إزاء استمرار التمييز حبكم الواقع يف        بيـنما تالحظ اللجنة أن الدستور حيظر التمييز، فإهنا           -٣٢٥
إزاء أوجه التباين يف التمتع باحلقوق اليت يشهدها األطفال الذين          ويساورها القلق، بوجه خاص،     . الدولة الطرف 

ينتمون إىل أشد الفئات ضعفاً، ومن بينهم الفتيات واألطفال املعوقون واألطفال الذين يعيشون يف املناطق الريفية                
 .والذين ينتمون إىل مجاعات املاندينغو والكران والغباندي العرقية

توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها لتكفل إعمال القوانني القائمة اليت تضمن مبدأ                -٣٢٦
على  من االتفاقية، وبأن تعتمد استراتيجية استباقية شاملة للقضاء ٢عدم التمييز واالمتثال التام ألحكام املادة 

 .مجيع أشكال التمييز، ال سيما ضد الفئات الضعيفة

وتطلـب اللجنة إدراج معلومات حمددة يف التقرير الدوري التايل عن التدابري والربامج ذات الصلة                -٣٢٧
باتفاقية حقوق الطفل واليت تضطلع هبا الدولة الطرف متابعةً إلعالن وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدا يف                

ـ    املي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، آخذة يف      املؤمتـر الع
 ).أهداف التعليم( من االتفاقية ٢٩ من املادة ١ بشأن الفقرة ١االعتبار التعليق العام رقم 

 احلق يف احلياة

حلق الطبيعي يف احلياة لألشخاص تشعر اللجنة بقلق بالغ ألن القانون يف الدولة الطرف ال يكفل بالكامل ا -٣٢٨
كما يساورها القلق بوجه خاص إزاء تطبيق عقوبة اإلعدام على اجلرائم اليت يرتكبها . دون الثامنة عشرة من العمر

 .من االتفاقية) أ(٣٧ عاماً، وتؤكِّد أن هذه العقوبة تعد انتهاكاً ألحكام املادة ١٧ و١٦أطفال ال تتجاوز أعمارهم 

، حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تعدِّل قانون العقوبات وأن تلغي     )أ(٣٧كـام املادة    عمـالً بأح   -٣٢٩
مبوجب القانون عقوبة اإلعدام على اجلرائم اليت يرتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر وأن تستعيض                

 .قيةعن عقوبة اإلعدام املفروضة على أطفال دون الثامنة عشرة بعقوبة تتماشى وأحكام االتفا

 احترام آراء الطفل

تالحـظ اللجنة مع التقدير إنشاء برملان للطفل يف الدولة الطرف والتعاون مع املنظمات الدولية لتعزيز                 -٣٣٠
بيد أهنا تشعر بالقلق ألنه نتيجة للمواقف التقليدية السائدة، ال يستشار األطفال عادة يف القرارات . مشاركة الطفل

 . التنمية وإعادة التعمري واإلجراءات اإلدارية، ويف إطار األسرة واملدرسةاليت متسهم فيما خيص برامج

ويف هذا  . توصـي اللجـنة الدولـة الطـرف بأن تبذل املزيد من اجلهود لضمان تنفيذ مبدأ احترام آراء الطفل                   -٣٣١
ن املؤسسات واهليئات   اخلصـوص ينبغي إيالء عناية خاصة حلق كل طفل يف املشاركة يف إطار األسرة واملدرسة وغريها م                

وجيب أيضاً أن ينعكس هذا املبدأ يف كافة القوانني والسياسات وبرامج إعادة التأهيل والربامج              . وكذلـك يف اجملتمع ككل    
وينبغي أيضاً أن ينعكس هذا املبدأ العام يف مجيع القوانني والسياسات والربامج ذات الصلة          . اإلمنائـية ذات الصلة باألطفال    
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عالوة على ذلك ينبغي للدولة الطرف أن تنظم محالت توعية يف صفوف اجلمهور عامة، وأن تضطلع بربامج                 و. باألطفـال 
 .للتثقيف والتدريب توجه إىل املهنيني القائمني على تنفيذ هذا املبدأ

 مصاحل الطفل الفضلى

سياسات والتشريعات تشـعر اللجنة بالقلق ألن مبدأ مصاحل الطفل الفضلى ال يندرج متاماً ضمن مجيع ال         -٣٣٢
 .اليت متس الطفل

توصي اللجنة الدولة الطرف مبراجعة مجيع تشريعاهتا اليت متس الطفل هبدف إدراج مبدأ مصاحل الطفل  -٣٣٣
 من االتفاقية يف تشريعاهتا وأحكامها ويف إجراءاهتا وقراراهتا         ٣الفضـلى على النحو املنصوص عليه يف املادة         

 .القضائية واإلدارية

 قوق املدنية واحلريات احل-٣

 االسم واجلنسية

إن اللجنة يساورها قلق شديد ألن منح اجلنسية لألطفال املولودين يف الدولة الطرف مقيد بشروط تقوم                 -٣٣٤
 من الدستور والقانون اخلاص باألجانب ٢٧على أساس اللون أو األصل العرقي مبوجب األحكام الواردة يف املادة       

 . من اتفاقية حقوق الطفل٢ارض مع املادة والتأميم، وهو ما يتع

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل دستورها وقوانينها اخلاصة باجلنسية للقضاء على التمييز القائم              -٣٣٥
 .على أساس اللون أو األصل العرقي

 تسجيل املواليد

 ُتسجَّل والدهتم، ال سيما يف      تشـاطر اللجنة الدولة الطرف قلقها إزاء العدد اهلائل من األطفال الذين ال             -٣٣٦
 .املناطق الريفية

 من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل قصارى جهودها لزيادة نسبة            ٧يف ضـوء املـادة       -٣٣٧
تسجيل املواليد، مبا يف ذلك من خالل إنشاء وحدات تسجيل متنقلة وزيادة أنشطة االتصال ومحالت التوعية                

وتوصي كذلك بأن تتبع الدولة الطرف نظاماً فعاالً لتسجيل املواليد      .  التقليديات يف صفوف األسر والقابالت   
وكذلك توصي اللجنة   . وإصـدار شهادات ميالد باجملان، مبا يف ذلك لألطفال الذين مل ُيسّجلوا فور والدهتم             

 .الدولة الطرف بالتماس مساعدة دولية يف هذا اجملال من اليونيسيف من بني منظمات أخرى

  البيئة األسرية والرعاية البديلة-٤

 مسؤوليات الوالدين

لكن اللجنة  . ترحب اللجنة بالتعديالت التشريعية اجلديدة فيما يتعلق بالزواج واملرياث وحضانة األطفال           -٣٣٨
 .يساورها القلق إزاء التمييز بني اجلنسني حبكم الواقع فيما خيص تقاسم مسؤوليات الوالدين
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دولة الطرف بأن تقوم، بالتعاون مع زعماء اجملتمع احمللي والقادة الدينني، بوضع القوانني             توصـي اللجنة ال    -٣٣٩
 .والربامج والسياسات ملنع املمارسات التمييزية الفعلية ومكافحتها فيما يتصل مبسؤوليات الوالدين وحضانة األطفال

 التبين

يف الدولة الطرف وإزاء انتشار اللجوء إىل ممارسات        يساور اللجنة القلق إزاء عدم االهتمام بالتبين احمللي          -٣٤٠
واللجنة يقلقها كذلك عدم وجود أي . غـري رمسـية فيما يتعلق بالتبين ال تؤدي إىل االحترام التام حلقوق الطفل            

 . ترتيبات لتنظيم عمليات التبين املشتركة بني البلدان ورصدها

 :ذات الصلة، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي وغريها من أحكام االتفاقية ٢١يف ضوء املادة  -٣٤١

أن تـتخذ مجيع التدابري املمكنة للحد من عمليات التبين غري الرمسية ووضع هناية هلا ووضع                 )أ( 
 برنامج لتنظيم عمليات التبين املشتركة بني البلدان ورصدها؛

 يف جمال التبين على  بشأن محاية األطفال والتعاون٣٣أن تصـدق عـلى اتفاقية الهاي رقم          )ب( 
 املستوى الدويل وأن تنفذها؛

 .إحاطة عامة الناس علماً بإمكانيات التبين الرمسي )ج( 

 األطفال احملرومون من بيئة أسرية

حتـيط اللجنة علماً باجلهود املبذولة يف الدولة الطرف لتعقب أفراد األسر املنفصلني عن بعضهم وملِّ مشل         -٣٤٢
 :جنة يساورها قلق بالغ إزاء ما يليوالل. األطفال وآبائهم

العدد الكبري من األطفال الذين حرموا من بيئة أسرية بسبب موت آبائهم أو فرد آخر من أفراد                  )أ( 
 األسرة أو انفصاهلم عنهم أو ختليهم عنهم؛

الظـروف واخلدمات غري املناسبة السائدة يف العديد من مالجئ األيتام وغريها من املؤسسات               )ب( 
 اصة باألطفال الذين ال آباء هلم؛اخل

 .االفتقار إىل معايري النوعية وإىل نظام رصد هلذه املؤسسات )ج( 

 :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي -٣٤٣

 بذل كل ما يف وسعها من أجل تعزيز برامج تعقب األسرة؛ )أ( 

ذويهم واللجوء إىل نظام    وضـع خطـة لتوفري الرعاية البديلة فعلياً، لألطفال املنفصلني عن             )ب( 
 األسرة املوّسعة وإىل آليات كفالة األطفال واألسر البديلة؛
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اعتماد التشريعات ذات الصلة على وجه السرعة بغية إصدار معايري نوعية وإقامة نظام لرصد  )ج( 
ادات دور الـرعاية املؤسسـية، وال سـيما مالجئ األيتام القائمة يف الدولة الطرف، وكذلك زيادة االعتم                

 املخصصة هلذه الدور وتوفري التدريب ملوظفيها؛

اختاذ مجيع التدابري الالزمة للتأكد من أن األطفال غري األيتام املقيمني يف دور الرعاية يعادون                )د( 
 إىل أسرهم، مع مراعاة مصاحل الطفل الفضلى؛

 .التماس املساعدة من منظمات منها اليونيسيف  )ه( 

 اإليذاء واإلمهال

تشـعر اللجنة بالقلق إزاء حاالت إيذاء األطفال، مبا يف ذلك العنف اجلنسي واجلنساين، وإزاء إمهاهلم يف             -٣٤٤
 .الدولة الطرف

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٣٤٥

اختـاذ مجيع التدابري الالزمة حلظر العقاب البدين صراحة يف مجيع األماكن، مبا يف ذلك داخل      )أ( 
 دارس واملؤسسات ويف دور رعاية األطفال؛األسرة ويف امل

التحقـيق على النحو املناسب يف حاالت العنف، عن طريق إجراءات قضائية تراعي مشاعر               )ب( 
األطفـال، ومن خالل إيالء آرائهم االهتمام املناسب يف الدعاوى القضائية؛ وتوقيع عقوبات على اجلناة، مع     

  حرمة خصوصياته؛إيالء االعتبار الواجب لضمان حق الطفل يف

أمني التعايف النفساين وإعادة اإلدماج االجتماعي لألطفال ضحايا االغتصاب توفري اخلدمات لت )ج( 
 من االتفاقية،   ٣٩أو االعـتداء أو اإلمهـال أو سوء املعاملة أو العنف أو االستغالل، عمالً مبقتضيات املادة                 

 ملنع جترمي الضحايا ووصمهم؛واختاذ تدابري 

 .لتماس املساعدة التقنية من منظمات منها اليونيسيف ومنظمة الصحة العامليةا )د( 

  خدمات الصحة األساسية والرعاية-٥

 األطفال املعوقون

ارتفاع حاالت اإلعاقة يف الدولة الطرف نتيجة للرتاعات املسلحة، تشعر          يف اعتبارها   إن اللجنة، إذ تأخذ      -٣٤٦
حصائية بشأن األطفال املعوقني يف الدولة الطرف، وإزاء عدم توفري محاية قانونية            بالقلق إزاء االفتقار إىل بيانات إ     

وعملية مناسبة، وإزاء حالة األطفال املصابني بإعاقات جسدية وعقلية، ويقلقها بوجه خاص التوفر احملدود للرعاية 
واللجنة يساورها  . الء األطفال الصـحية املتخصصة وبرامج إعادة التأهيل وإمكانيات التعلّم والعمالة املتاحة هلؤ          

القلق أيضاً إزاء عدم كفاية اجلهود املبذولة لتسهيل إدماجهم يف النظام التعليمي ويف اجملتمع بصفة عامة، وكذلك                 
 .إزاء قلة املوارد املخصصة لربامج التعليم اخلاصة لألطفال املعوقني
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 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٣٤٧

ـ      )أ(  تخدام بيانات كافية وشاملة لدى وضع السياسات والربامج اخلاصة باألطفال          الـتحقق مـن اس
 املعوقني؛

استعراض حالة هؤالء األطفال من حيث وصوهلم إىل الرعاية الصحية املناسبة وبرامج إعادة              )ب( 
 التأهيل وخدمات التعليم وفرص العمل؛

، ٤٨/٩٦قرار اجلمعية العامة    (قني  مراعاة القواعد املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعو        )ج( 
والتوصـيات الـيت اعتمدهتا اللجنة يف اليوم الـذي خصصته للمناقشة العامة اليت تناولت حقوق               ) املـرفق 

 ؛)٣٣٩ إىل ٣١٠، الفقرات من CRC/C/69(األطفال املعوقـني 

توفري الدعم ختصـيص القـدر الكايف من املوارد لتعزيز اخلدمات املتاحة لألطفال املعوقني، و    )د( 
 ألسرهم وتدريب املهنيني يف هذا اجملال؛

تعزيـز سياسـات وبرامج اإلدماج يف التعليم العادي وتدريب املعلمني وتيسري سبل الوصول إىل                 )ه( 
 املدارس؛

إجـراء دراسات لتقييم أسباب اإلصابة باإلعاقات يف الدولة الطرف بغية وضع استراتيجية              )و( 
 اإلعاقات؛للحيلولة دون اإلصابة ب

 إذكاء وعي السكان حبقوق اإلنسان لألطفال املعوقني؛ )ز( 

 .التماس املساعدة من منظمات منها اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية )ح( 

 الصحة واخلدمات الصحية

تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء ارتفاع معدالت الوفيات لدى األطفال دون سن اخلامسة وارتفاع معدالت           -٣٤٨
وال تزال اللجنة قلقة أيضاً ألن اخلدمات الصحية . فيات النفاسية، وإزاء اخنفاض العمر املتوقع يف الدولة الطرفالو

وباإلضافة . يف املناطق احمللية ال تزال تفتقر إىل املوارد املالية الكافية فضالً عن تعذر الوصول إليها يف أغلب األحيان
 األطفال ومنوهم يف الدولة الطرف ال يزال مهدداً نتيجة تفشي أمراض            إىل ذلـك، يساور اللجنة القلق ألن بقاء       

وتدرك اللجنة، فضالً عن ذلك، االنعكاسات األساسية . الطفولة، مبا فيها األمراض املعدية واإلسهال وسوء التغذية
 يؤدي إىل تقلص من املوظفني يف اجملال الصحي الذين يهاجرون إىل بلدان أخرى مما          " نزوح األدمغة "الـيت خيلفها    

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء احلالة املزرية للصرف الصحي وإزاء عدم كفاية سبل             . فعالية نظام الرعاية الصحية   
 .احلصول على املياه الصاحلة للشرب، ال سيما يف املناطق الريفية

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٣٤٩

رد الكافية ووضع وتنفيذ سياسات وبرامج شاملة بغية        زيادة اجلهود املبذولة لتخصيص املوا     )أ( 
 النهوض باحلالة الصحية لألطفال، ال سيما يف املناطق الريفية؛
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تيسـري الوصول بقدر أكرب إىل اخلدمات الصحية األولية، وختفيض معدل الوفيات النفاسية              )ب( 
طفال الضعفاء واحملرومني؛ وتعزيز    ووفـيات األطفال والرضع؛ ومنع ومكافحة سوء التغذية، ال سيما بني األ           

 عمليات الرضاعة الطبيعية السليمة؛ وزيادة سبل الوصول إىل املياه الصاحلة للشرب واملرافق الصحية؛

مواصـلة تـناول مسألة االفتقار إىل العاملني يف القطاع الصحي من خالل تدريب املوظفني                )ج( 
 املؤهلني يف اجملال الصحي وتعيينهم واستبقائهم؛

مواصـلة البحـث عن سبل إضافية للتعاون واملساعدة من أجل النهوض بصحة الطفل من                )د( 
 .منظمات من بينها منظمة الصحة العاملية واليونيسيف

 صحة املراهقني

 اللجنة القلق إزاء عدم منح اهتمام كاف للمسائل املتعلقة بصحة املراهقني، مبا يف ذلك الشواغل                يساور -٣٥٠
واللجنة قلقة أيضاً إزاء حالة الفتيات      .  اإلمنائية والعقلية واإلجنابية، فضالً عن تعاطي املخدرات       املـتعلقة بالصحة  

 .بوجه خاص بالنظر إىل ارتفاع معدل احلمل يف صفوف املراهقات وما له من آثار سلبية على صحتهن

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٣٥١

 بشأن صحة املراهقني ومنوهم؛) ٢٠٠٣ (٤رقم مراعاة التعليق العام  )أ( 

إجراء دراسة شاملة لتقييم طابع ونطاق املشاكل املتعلقة بصحة املراهقني، مبشاركة األطفال             )ب( 
واملراهقني أنفسهم مشاركة تامة، واستخدام هذه الدراسة كأساس لوضع سياسات وبرامج صحية للمراهقني، 

 مع االهتمام بوجه خاص باملراهقات؛

ـ  )ج(  ز خدمـات التربية املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية والعقلية وتوفري خدمات إسداء            تعزي
 املشورة اليت تراعي املراهقني وتقدمي الدعم لألمهات املراهقات وتيسري سبل حصوهلن عليها؛ 

 .اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملنع حاالت احلمل يف صفوف املراهقات )د( 

 الزواج املبكر

 ٢١األسرية اجلديد ينص على أن احلد األدىن لسن الزواج هو قانون العالقات حظ اللجنة مع القلق أن تال -٣٥٢
 سنة لإلناث، يف حني أن القانون اإلداري املعّدل الذي ينظم األراضي الداخلية ينص على أن          ١٨سـنة للذكور و   

ن الزواج املبكر عادة منتشرة عملياً، ال سيما وتشعر اللجنة بالقلق أل.  عاما١٥ًاحلد األدىن لسن الزواج ال يتجاوز 
واللجنة يقلقها .  عاما١٣ً أو ١٢بالنسبة للفتيات يف املناطق الريفية اللوايت يتزوجن يف سن مبكرة جداً ال تتجاوز 

كذلـك أن هؤالء الفتيات يفقدن عند زواجهن احلماية وأن متتعهن حبقوقهن كأطفال ليس مكفوالً على النحو                  
 .ليه يف االتفاقيةاملنصوص ع
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توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل القانون اإلداري الذي ينظم املناطق الداخلية برفع سن الزواج               -٣٥٣
وتوصي . األسرية اجلديد ملنع الزجيات املبكرة    العالقات  إىل سن متساوية للجنسني على النحو احملدد يف قانون          

ن تكفل يف احلاالت اليت تتزوج فيها قبل بلوغ السن القانونية           الدولة الطرف كذلك باختاذ تدابري من شأهنا أ       
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع      . استمرارهن يف التمتع الكامل حبقوقهن املنصوص عليها يف االتفاقية        

سهم، الدينني واجملتمع برمته، مبا يف ذلك األطفال أنفبرامج للتوعية، يشارك فيها زعماء اجملتمع احمللي والقادة   
 .للحد من ممارسة الزواج املبكر

 املمارسات التقليدية الضارة

ترحـب اللجنة باألنشطة وحبمالت التوعية اليت تنظمها اجلمعية الوطنية للممارسات التقليدية اليت متس               -٣٥٤
مارسة يف  إال أن القلق يساورها إزاء انتشار هذه امل       . صحة املرأة والطفل وبشأن تشويه األعضاء التناسلية لألنثى       

 .الدولة الطرف

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ خطوات عاجلة لوقف ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لألنثى،           -٣٥٥
. بطـرق شىت من بينها وضع تشريعات وإنفاذها وتنفيذ برامج لتوعية السكان باآلثار الضارة هلذه املمارسة               

 .جلهود اليت تبذهلا يف هذا الصدد دول أخرى يف املنطقةوتوصي اللجنة الدولة الطرف باالستفادة من ا

 اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية

اإليدز، فإهنا ال تزال    /فـيما تالحظ اللجنة اجلهود املبذولة للتصدي لتفشي فريوس نقص املناعة البشرية            -٣٥٦
 . تزايد عدد األطفال املصابني بهاإليدز وإزاء/تشعر بقلق بالغ إزاء التزايد األخري يف انتشار فريوس نقص املناعة البشرية

 بشأن فريوس نقص املناعة     ٣توصـي اللجـنة الدولة الطرف، آخذة يف اعتبارها تعليق اللجنة رقم              -٣٥٧
وتوصي . اإليدز وحقوق الطفل، مبواصلة تعزيز اجلهود اليت تبذهلا ملكافحة آثار هذا الداء ومعاجلتها            /البشرية

ن توىل عناية خاصة لألطفال املصابني بفريوس اإليدز أو الذين تيّتموا بسبب وفاة آبائهم أيضاً الدولة الطرف بأ
 .اإليدز، من خالل توفري الدعم النفسي واملادي وإشراك اجملتمع/إلصابتهم بفريوس نقص املناعة البشرية

  التعليم واألنشطة الترفيهية والثقافية-٦

لدولة الطرف إلصالح النظام التعليمي الذي دمَّرته احلرب األهلية         ترحـب اللجـنة باجلهود اليت تبذهلا ا        -٣٥٨
الذي أدى إىل عودة الكثري من األطفال إىل        " العودة إىل املدرسة  "وحتـيط علماً كذلك بربنامج      . تدمـرياً تامـاً   

 التباين اهلائلة يف بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء استمرار اخنفاض معدالت االلتحاق باملدرسة، وإزاء أوجه          . مدارسـهم 
 .معدالت القيد باملدارس وحمو األمية بني الذكور واإلناث وإزاء رداءة النوعية بوجه عام وإزاء تكاليف التعليم املستترة

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٣٥٩

مجيع إيـالء األولوية لتشييد املدارس وإلعادة ترميمها يف كافة أرجاء البالد وحتسني وصول               )أ( 
 األطفال إليها، مع مراعاة احتياجات األطفال املعوقني؛
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العمـل تدرجيياً على ضمان تكافؤ فرص التعليم املتاحة للبنات والبنني من املناطق احلضرية               )ب( 
 والريفية وعلى تلقي التعليم جماناً بدون أي تكاليف مستترة؛

 الشباب واألطفال الذين مل حيصلوا      وضع برامج تعليمية وبرامج تدريب مهين معّجلة لصاحل        )ج( 
 على فرص التعليم؛

 اختاذ التدابري الالزمة لتدارك اخنفاض نوعية التعليم ولتقدمي التدريب املناسب للمعلمني؛ )د( 

 من  ٢٩ من املادة    ١الـنهوض بالنظام التعليمي بغية حتقيق األهداف املشار إليها يف الفقرة              )ه( 
 سان، مبا فيها حقوق الطفل، يف املناهج الدراسية؛االتفاقية وإدراج حقوق اإلن

 تشجيع مشاركة األطفال يف احلياة املدرسية بكافة مستوياهتا؛ )و( 

 .التماس املساعدة التقنية من منظمات منها اليونيسيف واليونسكو )ز( 

  تدابري احلماية اخلاصة-٧

 اجلنود األطفال

 يعترف باالحتياجات اخلاصة ٢٠٠٣أغسطس / آب ١٨ملؤرخ  تالحـظ اللجنة أن اتفاق السالم الشامل ا        -٣٦٠
 لكن اللجنة تعرب عن ذعرها الشديد إزاء األعداد اهلائلة من. لألطفال احملاربني املتعلقة بتسرحيهم وإعادة إدماجهم

 واجلماعات   املسلحة كجنود يف القوات   على العمل     أجربهتم مجيع األطراف املشاركة يف الرتاع      األطفـال الذيـن   
ويساور اللجنة القلق أيضاً ألن هؤالء األطفال قد         . من العمر  التاسعة، ومن ضمنهم أطفال ال يتجاوزون       سلحةامل

أرغموا على محل األمتعة واألسلحة وعلى حراسة نقاط التفتيش بل ويف أحيان كثرية القتال يف اخلطوط األمامية                 
ويساور اللجنة  . للجنود وكذلك كمحاربات  بيـنما تتعرض الفتيات لالغتصاب وُيرغمن على العمل كخادمات          

بالغ القلق إزاء اآلثار املباشرة للرتاعات املسلحة على مجيع األطفال الضحايا، مبن فيهم األطفال احملاربون، وإزاء                
تعرضهم حلاالت الوفاة املفجعة وللصدمات النفسية الشديدة واللجنة يساورها القلق أيضاً إزاء االرتفاع الشديد يف 

د األطفال الذين شرِّدوا داخليا يف الدولة الطرف أو الذين اضطروا إىل الرحيل كالجئني، مبن فيهم حتديداً                 أعـدا 
 .األطفال الذين فُصلوا عن ذويهم

 :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي -٣٦١

رحيهم أن تـتخذ كافـة التدابري املالئمة لإلفراج عن مجيع األطفال املختطفني واحملاربني وتس              )أ( 
 وإعادة تأهيلهم وإدماجهم يف اجملتمع، ومراعاة االحتياجات اخلاصة للفتيات ولغريهن من اجملموعات الضعيفة؛

، على ضمان منح األولوية لألشخاص األكرب سناً        ٣٨ من املادة    ٣أن تعمل يف ضوء الفقرة       )ب( 
سلحة على األشخاص الذين    لـدى جتنـيد الشباب وقصر التجنيد من جانب القوات املسلحة واجلماعات امل            

  سنة من العمر أو أكثر؛١٨يبلغون 
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أن تتخذ كافة التدابري الالزمة، بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية وهيئات  )ج( 
األمـم املـتحدة مـثل اليونيسـيف، لتلبية االحتياجات املادية لألطفال ضحايا الرتاعات املسلحة، وخباصة                

ويف . لنفسية جلميع األطفال الذين يتأثرون بشكل مباشر أو غري مباشر بالتجارب األليمة للحرباالحتياجات ا
هـذا الصـدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع يف أسرع وقت ممكن برناجماً طويل األجل للمساعدة                  

 وإعادة التأهيل واإلدماج واملصاحلة؛

ذين شرِّدوا من ديارهم على العودة إليها يف        أن تـبذل قصارى جهودها ملساعدة األطفال ال        )د( 
أسرع وقت ممكن، مبا يف ذلك عن طريق تقدمي املساعدة يف إعادة بناء املساكن واهلياكل األساسية الضرورية                 

 .األخرى، يف إطار التعاون الدويل

 األطفال الالجئون واملشردون داخلياً

.  للتعامل مع العدد الكبري من املشردين داخليا والالجئني        ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف       -٣٦٢
بيد أهنا تشعر بالقلق ألن األطفال الالجئني واملشردين داخليا يف ليبرييا ال يتلقون قدراً كافياً من احلماية واملساعدة 

وليه السلطات  وتعرب اللجنة عن تقديرها لالهتمام الذي ت      . يف مـا خيـص التمتع حبقوقهم اليت تكفلها االتفاقية         
واألوساط اإلنسانية يف ليبرييا ملسألة االعتداء اجلنسي على الفتيات الالجئات واملشردات داخليا، واالستغالل الذي 
يتعرضـن لـه وكذلك التجنيد اإلجباري للذكور الالجئني واملشردين داخليا، إال أهنا ال تزال قلقة ألن حاالت                 

 .حتدث يف ليبرييااالعتداء والتجنيد اإلجباري ال تزال 

 وغريمها من األحكام ذات الصلة من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف ٢٢ و٧يف ضوء املادتني  -٣٦٣
 :مبا يلي

تعزيز جهودها لتقدمي املساعدة املناسبة لألطفال املشردين داخليا، مبا يف ذلك حصوهلم على              )أ( 
 ىل جمتمعاهتم وإعادة إدماجهم فيها؛الطعام والتعليم واخلدمات الصحية ودعم عودهتم إ

مـنع حدوث االعتداءات اجلنسية وغريها من أشكال االستغالل اجلنسي لألطفال الالجئني             )ب( 
 واملشردين داخليا، مع إيالء عناية خاصة للفتيات، والعمل على إعادة تأهيلهم وإدماجهم يف اجملتمع؛

شردين داخليا والعمل على إعادة تأهيلهم      مـنع التجنـيد اإلجباري للذكور الالجئني وامل        )ج( 
 وإدماجهم يف اجملتمع؛

القيام لدى وضع برامج لألطفال املشردين داخليا والالجئني بالتماس املساعدة والعمل عن             )د( 
كثـب مـع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني واليونيسيف ومع غريمها من املنظمات الدولية املختصة                

 .وغري احلكوميةاحلكومية الدولية 

 االستغالل اجلنسي لألطفال

تشاطر اللجنة الدولة الطرف قلقها إزاء انتشار بغاء األطفال، وال سيما يف املناطق احلضرية، ويساورها                -٣٦٤
 .القلق كذلك إزاء االفتقار إىل بيانات يف هذا الشأن
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 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٣٦٥

والكمية بشأن االستغالل اجلنسي لألطفال واجلماعات الضعيفة وبشأن        مجع البيانات النوعية     )أ( 
 األسباب اجلذرية هلذا االستغالل؛

اسـتخدام هذه البيانات لوضع سياسات وبرامج هتدف إىل مكافحة استغالل الطفل جنسيا              )ب( 
 واحلرص على أن حيصل الضحايا على املساعدة املناسبة؛

ـ           )ج(   يل الفتـيات املتورطات يف البغاء وإسداء املشورة هلن وضـع بـرامج مـن أجـل إعـادة تأه
 وإعادة إدماجهن؛

الـتماس املسـاعدة التقنية يف هذا الصدد، من منظمات منها اليونيسيف والربنامج الدويل               )د( 
ملـنظمة العمـل الدولـية للقضاء على عمل األطفال، واملشاركة يف تعاون ثنائي وإقليمي من أجل مكافحة                  

 .نسي لألطفال واالجتار هبماالستغالل اجل

 تعاطي املخدرات

يسـاور اللجنة القلق إزاء الزيادة األخرية يف تعاطي األطفال للمخدرات، ال سيما األطفال املنخرطني يف     -٣٦٦
 .القوات املسلحة

حتث اللجنة الدولة الطرف على وضع برامج ملكافحة تعاطي األطفال للمخدرات، مبا يف ذلك توفري                -٣٦٧
وتوصيها كذلك بالتماس املساعدة التقنية من منظمات منها منظمة         . دة النفسية واالجتماعية للمدمنني   املساع

 .الصحة العاملية واليونيسيف

 قضاء األحداث

وبينما تالحظ اللجنة أن    . تشعر اللجنة بالقلق ألن نظام قضاء األحداث ال ميتثل للقواعد واملعايري الدولية            -٣٦٨
 سنة من العمر    ١٦ عاماً، فإن القلق يساورها ألن أطفاالً مل يبلغوا بعُد           ١٦ية اجلنائية هو    السـن الدنيا للمسؤول   

ويساورها القلق، بوجه خاص، إزاء عدم وجود       . حيمَّلون مع ذلك املسؤولية اجلنائية يف إجراءات قضاء األحداث        
ومما يثري قلق اللجنة . ذه املرافق سنة، وإزاء سوء الظروف املعيشية يف ه١٨مرافق احتجاز منفصلة لألشخاص دون 

 على أطفال ال اإلعدام والسجن املؤبد دون إمكانية اإلفراجأيضاً أنه جيوز، مبوجب القانون اجلنائي، تطبيق عقوبة       
 . سنة من العمر وقت ارتكاب اجلرمية١٧ و١٦يتجاوزون 

اء األحداث لكي يتماشى مع     توصـي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها يف سبيل إصالح نظام قض             -٣٦٩
، وغريها من املعايري الدولية ذات الصلة يف هذا اجملال، مبا           ٣٩ و ٤٠ و ٣٧أحكام االتفاقية، ال سيما مع أحكام املواد        

، ومبادئ األمم املتحدة    )قواعد بيجني (يف ذلك قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث            
، وقواعد األمم املتحدة حلماية األحداث اجملردين من        )مبادئ الرياض التوجيهية  (وح األحداث   التوجيهـية ملـنع جن    

 .حريتهم، واملبادئ التوجيهية للعمل املتعلق باألطفال يف نظام العدالة اجلنائية
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 :وكجزء من هذا اإلصالح، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٣٧٠

 سنة من العمر ١٦ؤولية اجلنائية، التحقق من أن األطفال دون    فـيما خيـص احلد األدىن لسن املس        )أ( 
 الذين ارتكبوا جرمية ما والذين ُيَبت يف قضاياهم باتباع اإلجراءات احلالية، ال خيضعون إال لتدابري وقائية وتربوية؛

ي لكفالة  ، القيام على وجه السرعة بتعديل القانون اجلنائ       ٣٧من املادة   ) أ(يف ضوء الفقرة الفرعية      )ب( 
 سنة  ١٨عـدم فرض عقوبة اإلعدام أو السجن املؤبد دون إمكانية اإلفراج على اجلرائم اليت يرتكبها أشخاص دون                  

 من العمر؛

اختـاذ كافـة التدابري الالزمة إلنشاء حماكم لألحداث وتعيني قضاة مدّربني يف شؤون األحداث يف                 )ج( 
األطفال املتهمني بارتكاب جرمية حبقهم يف اإلجراءات القانونية        مجـيع املـناطق من الدولة الطرف وكفالة متتع كل           

 الواجبة؛

اختـاذ كافة التدابري الالزمة إلقامة مرافق احتجاز منفصلة خاصة باألحداث، مبا يف ذلك من خالل                 )د( 
 .التعاون التقين

  الربوتوكوالن االختياريان امللحقان باتفاقية حقوق الطفل-٨

 الدولـة الطرف مل تصّدق على الربوتوكولني االختياريني امللحقني باتفاقية حقوق الطفل             تالحـظ اللجـنة أن     -٣٧١
 .املتعلقني ببيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة وباشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

ني باالتفاقية املتعلقني ببيع توصـي اللجـنة الدولـة الطرف بالتصديق على الربوتوكولني االختياريني امللحق           -٣٧٢
 .األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة وباشتراك األطفال يف النـزاعات املسلحة

  نشر الوثائق-٩

 من االتفاقية، توصي اللجنة بإتاحة التقرير األويل والردود اخلطية اليت           ٤٤ من املادة    ٦يف ضـوء الفقرة      -٣٧٣
 نطاق واسع للجمهور والنظر يف نشر التقرير مع احملاضر املوجزة ذات الصلة             قدمـتها الدولـة الطـرف عـلى       

وينبغي توزيع هذه الوثيقة على نطاق واسع إلثارة النقاش وإذكاء الوعي           . واملالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة بشأنه     
 .ذلك املنظمات غري احلكومية املعنيةباالتفاقية وتنفيذها ورصدها لدى احلكومة والربملان واجلمهور العام، مبا يف 

  التقرير القادم-١٠

، )CRC/C/139(تؤكد اللجنة، يف ضوء التوصية اليت اعتمدهتا بشأن تقدمي التقارير على أساس دوري  -٣٧٤
ومن اجلوانب اهلامة   .  من االتفاقية  ٤٤أمهـية أن تقـدم التقارير بطريقة تتوافق توافقاً تاماً مع أحكام املادة              

ليات الدول األطراف جتاه األطفال مبوجب االتفاقية ضمان إتاحة فرص منتظمة للجنة حقوق الطفل              ملسـؤو 
ويف هذا الصدد، يعترب قيام الدول األطراف بتقدمي التقارير على          . للـنظر يف التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية       

يرمي إىل مساعدة الدولة الطرف على      وكتدبري استثنائي   . أساس منتظم ويف الوقت املناسب أمراً بالغ األمهية       
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الوفـاء بالتزامها بتقدمي التقارير بغية االمتثال التام ألحكام االتفاقية، تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي                
 شهراً ١٨، أي قبل ٢٠٠٩يونيه / حزيران٣تقريريها الدوريني الثاين والثالث يف تقرير موحد يف موعد أقصاه 

 ١٢٠وينبغي أال يتجاوز عدد صفحات التقرير       .  االتفاقية لتقدمي التقرير الدوري الثالث     من التاريخ احملدد يف   
وتنتظر اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقاريرها بعد ذلك كل مخس سنوات، ). CRC/C/118انظر (صفحة 

 .على النحو املتوخى يف االتفاقية

 ميامنار: املالحظات اخلتامية

انظر  (٩٦٠ و ٩٥٩، يف جلستيها    (CRC/C/70/Add.21)تقرير الدوري الثاين مليامنار     نظرت اللجنة يف ال    -٣٧٥
CRC/C/SR.959 ٩٧١، واعتمدت يف اجللسة     ٢٠٠٤مايو  / أيار ٢٦، املعقودتني يف    960) و (CRC/C/SR.971) ،

 .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٤يونيه / حزيران٤املعقودة يف 

  مقدمة-ألف 

كما تأخذ  . تقدمي الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاين مبوجب املبادئ التوجيهية املقررة         ترحب اللجنة ب   -٣٧٦
، مما مسح   (CRC/C/Q/MYA/2)اللجنة علماً بتقدمي الدولة الطرف للردود اخلطية على قائمة املسائل اليت وضعتها             

ور الوفد الرفيع املستوى    وتسلم اللجنة بأن حض   . بـتكوين صـورة أوضح لفهم حالة األطفال يف الدولة الطرف          
املتعدد التخصصات الذي يشارك مباشرة يف تنفيذ االتفاقية، مسح بإقامة حوار بناء وفهم أفضل حلقوق الطفل يف                 

 .الدولة الطرف

  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته�باء 

 :ترحب اللجنة مبا يلي -٣٧٧

 ؛٢٠٠١ح تتعلق بقانون الطفل، يف عام اعتماد قواعد ولوائ )أ( 

 ؛٢٠٠٠إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان، يف عام  )ب( 

 ، الذي تتضمن واليته تعزيز ومحاية حقوق الطفل؛٢٠٠٣إنشاء احتاد ميامنار لشؤون املرأة، يف عام  )ج( 

: اإليدز/ة البشرية اعـتماد الربنامج الوطين لإليدز ووضع الربنامج املشترك ملتالزمة نقص املناع           )د( 
 ؛٢٠٠٥-٢٠٠٣ميامنار

، يف حتقيق نسبة حتصني عالية جلزء كبري من         ٢٠٠١- ١٩٩٦جنـاح خطـة الصـحة الوطنية للفترة           )ه( 
 السكان؛

 ؛"التعليم للجميع"اعتماد خطة العمل الوطنية لتوفري  )و( 

 .ربياعتماد خطة عمل مشتركة مع منظمة العمل الدولية للقضاء على العمل اجل )ز( 
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  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ االتفاقية�جيم 

تالحـظ اللجـنة أن الدولة الطرف ال تزال متأثرة إىل درجة كبرية بالرتاعات الداخلية، على الرغم من                   -٣٧٨
 جمموعة مسلحة يف البلد، وأن العنف وعدم االستقرار الناجم عن ذلك قد أثر ١٧االتفاقات اليت عقدهتا مؤخراً مع 

كما تالحظ اللجنة أن بعض أجزاء الدولة الطرف ال تزال خارجة عن            . بصورة سلبية على حالة الطفل يف ميامنار      
 .سيطرة احلكومة وأن الفقر املنتشر بصورة واسعة يف البلد ال يزال يطرح حتدياً جاداً

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات�دال 

  تدابري التنفيذ العامة-١

 دمتها اللجنة سابقاًالتوصيات اليت ق

تأسـف اللجـنة لعـدم تـناول جوانب عديدة من الشواغل اليت أعربت عنها والتوصيات اليت قدمتها                   -٣٧٩
(CRC/C/15/Add.69)            تـناوالً كافياً بعد النظر يف التقرير األويل للدولة الطرف (CRC/C/8/Add.9)   ال سيما ،

 ، والفقرات )آلية التنسيق الوطنية   (٣١، والفقرة   )ليةالتشريعات الداخ  (٢٨التوصـيات الـيت وردت يف الفقرة        
وقد أُعيد تأكيد ). األطفال الذين خيالفون القانون (٤٦، والفقرة )األطفال املتأثرون باألنشطة العسكرية (٤٢-٤٠

 .هذه الشواغل والتوصيات يف هذه الوثيقة

ت السابقة اليت مل تنفذ بعد، حتـث اللجـنة الدولة الطرف على بذل قصارى جهدها لتناول التوصيا     -٣٨٠
 .ولتناول قائمة الشواغل الواردة يف هذه املالحظات اخلتامية

 التشريعات

، وال سيما سن قواعد )١٩٩٣(تأخذ اللجنة علماً باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف لتعديل قانون الطفل  -٣٨١
 مع أحكام ومبادئ االتفاقية، ولكنها ترى أن        ، بغية مواءمته بالكامل   ٢٠٠١ولوائح تتعلق بقانون الطفل، يف عام       

 ١٩٩٩كما ترحب اللجنة بإصدار تعليمات عامي       . قـانون الطفـل ال يزال ال يطبق أحكام االتفاقية بالكامل          
رقم  (١٩٣٠ الـيت تنص على حظر العمل اإلجباري، وباالنضمام إىل اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام                ٢٠٠٠و

، وخبطة العمل الشاملة للقضاء على العمل اإلجباري اليت ُوضعت بالتعاون مع منظمة    بشأن العمل اإلجباري  ) ٢٩
وتكرر اللجنة هذا   . العمـل الدولية، لكن اللجنة ال تزال تشعر بالقلق ألن قانوين القرية واملدينة ال يزاال مطبقني               

 . اللجنة سابقاً بتعديلهما أو إلغائهماالقلق فيما يتعلق بوجود قانون املواطنة وقانون اجللد، على الرغم من توصيات 

 :، مبا يلي)٢٨، الفقرة (CRC/C/15/Add.69توصي اللجنة الدولة الطرف، يف ضوء التوصيات السابقة  -٣٨٢

التعجيل بإجراء مراجعة شاملة للتشريع القائم، وال سيما قانون الطفل، باستخدام منهج يقوم  )أ( 
  مبادئ وأحكام االتفاقية؛على احلقوق، لضمان تطابقه الكامل مع

 إلغاء قانون اجللد، وتعديل قانون املواطنة وقانوين القرية واملدينة؛ )ب( 
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 .إدراج حقوق الطفل يف دستور الدولة اجلديد والتعجيل بإجناز عملية الصياغة )ج( 

قضاء على مجيع   وفـيما حتيط اللجنة علماً مبصادقة الدولة الطرف على اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية ال              -٣٨٣
أشكال التمييز ضد املرأة، تشعر بالقلق ألن الدولة الطرف مل تصادق بعد على معظم الصكوك األساسية األخرى                 

 .املتعلقة حبقوق اإلنسان

بغـية تعزيز التنفيذ الكامل جلميع حقوق اإلنسان، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على                -٣٨٤
االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية        العهـد الـدويل اخلـاص باحلقوق        

والسياسية؛ واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه             
حقوق مجيع العمال   مـن ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية واملهينة؛ واالتفاقية الدولية حلماية              

 .املهاجرين وأفراد أسرهم

 التنسيق

تالحـظ اللجنة أن وزارة الرعاية االجتماعية واإلغاثة وإعادة التوطني هي الوزارة اليت تؤدي دوراً رائداً يف جمال                   -٣٨٥
ة يف تنسيق وترحب بإنشاء جلنة وطنية متعددة التخصصات معنية حبقوق الطفل تتمثل مهمتها األساسي   . تنفـيذ االتفاقـية   

 .ومع ذلك يساور اللجنة القلق ألن هذه اللجنة ال تعمل بكل طاقاهتا. عمل اهليئات احلكومية املعنية بتنفيذ قانون الطفل

توصـي اللجـنة الدولـة الطرف بتعزيز اللجنة الوطنية املعنية حبقوق الطفل من خالل منحها ما يلزمها من                    -٣٨٦
 سيما تنسيق مجيع األنشطة املتصلة بتنفيذ االتفاقية، بصورة فعالة، وذلك بشكل            صالحيات وموارد للوفاء بواليتها، وال    

 .أفقي عرب الوزارات وعمودي ابتداء من املستوى الوطين وحىت مستويات الواليات واألقضية والدوائر والبلديات

 خطة العمل الوطنية

 وأن ١٩٩٤فل للتسعينات قد اعتمد يف عام تالحظ اللجنة أن برنامج العمل الوطين لبقاء ومحاية ومنو الط -٣٨٧
ومع ذلك، ترى اللجنة أن تنفيذ هاتني . خطـة الصحة الوطنية هي أيضاً مبثابة سياسة هامة تتعلق بتنفيذ االتفاقية           

 .اخلطتني مل يكن كافياً

شركاء توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لكي تعتمد، بالتشاور مع مجيع ال               -٣٨٨
املعنـيني، مبا يف ذلك مؤسسات اجملتمع املدين، خطة عمل عامة جديدة لألطفال تغطي مجيع جوانب االتفاقية                 

وتوصي ". عامل صاحل لألطفال  "وتشمل األهداف اإلمنائية لأللفية وتعرب عن املبادئ الواردة يف الوثيقة املعنونة            
رية الالزمة لتنفيذ هذه اخلطة تنفيذاً كامالً، وبأن تنشئ أيضـاً الدولة الطرف بأن ختصص املوارد املالية والبش    

 .آليات مناسبة للتنسيق والرصد والتقييم

 هياكل الرصد املستقلة

كما ترحب بإنشاء جلنة حلقوق     . ١٩٩٩حتـيط اللجنة علماً بإنشاء جلنة فرعية للرصد والتقييم، يف عام             -٣٨٩
. ذ اإلجراءات إلنشاء جلنة مستقلة حلقوق اإلنسان يف ميامنار        ، تستهدف أموراً منها اختا    ٢٠٠٠اإلنسان، يف عام    
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ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لعدم وجود آلية، يف الوقت احلاضر، مهمتها القيام بصورة منتظمة برصد وتقييم                 
 .التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية على املستويني احمللي والوطين

نظر يف إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان، عمالً         تشـجع اللجـنة الدولة الطرف على ال        -٣٩٠
بشأن ) ٢٠٠٢ (٢ويف ضوء تعليق اللجنة العام رقم       ) ٤٨/١٣٤قـرار اجلمعية العامة     (مبـبادئ بـاريس     

املؤسسـات الوطنية حلقوق اإلنسان، لرصد وتقييم التقدم احملرز يف تنفيذ اتفاقيات منها اتفاقية حقوق الطفل   
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص موارد بشرية ومالية كافية لتلك          . وطين واحمللي عـلى املسـتويني ال    

املؤسسة وبأن تتضمن واليتها القدرة على تلقي شكاوى تتعلق بانتهاكات حقوق الطفل بشكل يراعي مشاعر  
ة دوراً حمسوساً   وبغية جعل دور هذه املؤسسة املتعلق باالتفاقي      . الطفل، والتحري فيها ومعاجلتها بصورة فعالة     

وقويـاً بقدر اإلمكان، تقترح اللجنة إنشاء شعبة خاصة يف هذه املؤسسة معنية حبقوق الطفل يترأسها مفوض                 
وتشجع اللجنة الدولة الطرف، يف هذا الصدد، على التماس املساعدة التقنية من منظمات             . لشـؤون الطفل  

 .منها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان

 تمع املدينالتعاون مع اجمل

فيما حتيط اللجنة علماً بإشارة الدولة الطرف يف تقريرها بأسره إىل األنشطة اليت اضطلعت هبا منظمات                 -٣٩١
غـري حكومية، يساورها القلق إزاء عدم بذل اجلهود الكافية إلشراك اجملتمع املدين يف تنفيذ االتفاقية، ويف هنجها                  

 .ريرالقائم على احلقوق ويف عملية إعداد التقا

توصـي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها املبذولة إلشراك اجملتمعات احمللية وغريها من عناصر               -٣٩٢
اجملـتمع املدين، مبا فيها رابطات الطفل، بصورة منتظمة، يف مجيع مراحل تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك مرحلة                  

 .إىل اللجنةصياغة السياسات والربامج، ويف عملية صياغة التقرير املقبل 

 املوارد

يسـاور اللجـنةَ قلٌق عميٌق إزاء االخنفاض الكبري، خالل العقد املاضي، يف املوارد املخصصة للقطاعات                 -٣٩٣
 .االجتماعية، وال سيما الصحة والتعليم، والزيادة الكبرية يف امليزانية املخصصة للدفاع خالل نفس الفترة

 : ، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي)٣٢فسه، الفقرة املرجع ن(يف ضوء التوصيات السابقة  -٣٩٤

إىل "أن تـبذل كل ما يف وسعها لزيادة النسبة املخصصة من امليزانية إلعمال حقوق الطفل                 )أ( 
عند احلاجة إليها، لضمان تقدمي املوارد املناسبة، ويف إطار التعاون الدويل،           " املوارد املتوافرة ... أقصى حدود   
 عند الضرورة؛

 أن تكفل استمرار إيالء األولوية لتوفري اخلدمات االجتماعية لألطفال؛ )ب( 

أن تضع سبالً لتقييم أثر خمصصات امليزانية على تنفيذ حقوق الطفل، ومجع ونشر املعلومات               )ج( 
 .يف هذا الشأن
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 مجع البيانات

 ١٩٩٥(ات على مستوى البلد     حتـيط اللجنة علماً بإجراء استقصاءات منتظمة متعددة املؤشرات جملموع          -٣٩٥
، لكـنها ال تـزال تشعر بالقلق إزاء عدم القيام بصورة منتظمة وشاملة جبمع بيانات مصنفة                 )٢٠٠٠ و ١٩٩٧و

ودقـيقة عن مجيع جمموعات األطفال بالنسبة جلميع اجملاالت اليت تغطيها االتفاقية، األمر الذي سيمكن من رصد                 
 .ملعتمدة فيما يتعلق بالطفلوتقييم التقدم احملرز وأثر السياسات ا

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع نظاماً جلمع البيانات واملؤشرات يتمشى مع أحكام االتفاقية،               -٣٩٦
وينبغي أن يغطي هذا النظام مجيع . ويكـون دقـيقاً ومصنفاً حبسب اجلنس والعمر واملنطقة احلضرية والريفية   

 خاصة على األطفال املنتمني ألشد الفئات حرماناً، مبن فيهم           عاماً وأن يركز بصفة    ١٨األطفـال حـىت سن      
أطفال جمموعات األقليات اإلثنية، واألطفال الذين يعيشون يف ظل الفقر، واألطفال الذين يعيشون يف مناطق               

كما تشجع اللجنة   . نائـية وحدودية، واألطفال املعوقون وأطفال الشوارع واألطفال املودعون يف مؤسسات          
 .لطرف على استخدام هذه املؤشرات والبيانات لصياغة سياسات وبرامج للتنفيذ الفعال لالتفاقيةالدولة ا

 التدريب والنشر

فيما تالحظ اللجنة التدابري املتخذة لتعزيز التوعية على نطاق واسع مببادئ وأحكام االتفاقية، ترى أن هذه  -٣٩٧
ويف هذا الصدد، يساور    . ى الطفل كموضوع للحقوق   الـتدابري حباجـة إىل تدعيم وتنظيم وإىل تركيز خاص عل          

اللجنة القلق إزاء عدم وجود خطة منتظمة لتقدمي التدريب وبث الوعي يف صفوف اجملموعات املهنية العاملة لصاحل 
 .األطفال ومعهم

فاقية،  من االت  ٤٢واملادة  ) ٣٥املرجع نفسه، الفقرة    (متاشياً مع التوصيات اليت قدمتها اللجنة سابقاً         -٣٩٨
توصـي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لنشر مبادئ وأحكام االتفاقية كتدبري لبث الوعي يف صفوف                

كما توصي الدولة الطرف بإتاحة االتفاقية جلميع السكان وال سيما األطفال أنفسهم، مبا . اجملتمع حبقوق الطفل
لك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام       وفضالً عن ذ  . يف ذلك من خالل ترمجة االتفاقية عند الضرورة       

بصـورة منتظمة بتوفري التثقيف والتدريب على أحكام االتفاقية جلميع الفئات املهنية العاملة لصاحل األطفال               
ومعهـم، وال سـيما الربملانيني والقضاة واحملامني واملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني واملوظفني املدنيني وعمال           

املوظفني العاملني يف مؤسسات وأماكن احتجاز األطفال، واملعلمني وموظفي الصحة واألخصائيني           البلديات و 
وميكن للدولة الطرف أن تلتمس املساعدة يف هذا الصدد من منظمات من            . النفسيني واملرشدين االجتماعيني  

 .بينها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان واليونيسيف

  تعريف الطفل-٢

الذين (والشباب  )  عاماً ١٦حىت سن   ( مييز بني األطفال     ١٩٩٣اللجـنة أن قانون الطفل لعام       تالحـظ    -٣٩٩
ويساورها القلق ألن الشباب ال يتمتعون، وفقاً لذلك القانون، بنفس          )  عاماً ١٨ و ١٦تـتراوح أعمـارهم بني      

ة اجلنائية حمددة بسبع سنوات، كما يساور اللجنة القلق ألن السن الدنيا للمسؤولي . احلقوق اليت يتمتع هبا األطفال    
 ١٦وهي سن منخفضة للغاية، وألن قانون العقوبات يف الدولة الطرف يعامل األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني 
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وفضالً عن ذلك، يساور اللجنة القلق لعدم وجود سن دنيا لزواج الفتيان، وألن زواج              .  عامـاً كـبالغني    ١٨و
 .ه شريطة موافقة األبوين عاماً مسموح ب١٤الفتيات يف عمر 

 عاماً التمتع   ١٨توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تعترف بأنه حيق جلميع األشخاص دون سن ال                   -٤٠٠
بـتدابري محايـة خاصـة وحبقوق خاصة على النحو الذي تنص عليه االتفاقية، كما توصي برفع السن الدنيا               

جنة الدولة الطرف أيضاً برفع السن الدنيا لزواج الفتيات وتوصي الل. للمسؤولية اجلنائية إىل سن مقبولة دولياً
 .إىل سن مقبولة دولياً

  املبادئ العامة-٣

 عدم التمييز

، لكنها ال تزل تشعر بالقلق ألن       ١٩٩٣تالحظ اللجنة أن مبدأ عدم التمييز مدرج يف قانون الطفل لعام             -٤٠١
وعلى وجه اخلصوص، يساور اللجنة القلق      .  من االتفاقية  ٢ادة  التمييز ال يزال قائماً يف ميامنار، خالفاً ألحكام امل        

إزاء التمييز ضد الفتيات واألطفال املستضعفني مثل األطفال املعوقني، وأطفال املناطق النائية واحلدودية، واألطفال 
 . املنتمني ألقليات دينية واألطفال الذين حيملون شهادات املواطنة من الدرجة الثانية

 :اللجنة الدولة الطرف مبا يليتوصي  -٤٠٢

أن تـبذل مـزيداً من اجلهود لضمان متتع مجيع األطفال املشمولني بواليتها القضائية جبميع                )أ( 
 ؛٢احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية دون متييز، وفقاً ألحكام املادة 

لمجموعات املهمشة  أن تويل األولوية للخدمات االجتماعية اليت تستهدف األطفال املنتمني ل          )ب( 
 والشديدة الضعف من خالل استراتيجية نشيطة وشاملة؛

أن تضـمن تنفـيذ القانون بشكل فعال، وتشن محالت شاملة إلعالم اجلمهور يشارك فيها                )ج( 
 الزعماء الدينيون، ملنع ومكافحة مجيع أشكال التمييز، وعند االقتضاء، ضمن إطار التعاون الدويل؛

دولة الطرف تضمني التقرير الدوري املقبل معلومات حمددة بشأن ما اختذته الدولة            تـرجو اللجنة ال    -٤٠٣
الطـرف مـن تدابـري وما تنفذه من برامج ذات صلة باتفاقية حقوق الطفل ملتابعة اإلعالن وبرنامج العمل                   

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

 مصاحل الطفل الفضلى

غري مطبق بالكامل وغري مدمج     ) ٣املادة  (يسـاور اللجنة القلق ألن املبدأ العام املتمثل يف مصاحل الطفل الفضلى              -٤٠٤
 .ولة الطرف وكذلك يف القرارات اإلدارية والقضائيةعلى النحو الالزم يف تنفيذ قوانني وسياسات وبرامج الد
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توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان إدماج املبدأ العام املتمثل يف مصاحل                -٤٠٥
الطفل الفضلى، على حنو مناسب، يف مجيع التشريعات وامليزانيات، وكذلك يف القرارات القضائية واإلدارية              

 .ريع والربامج واخلدمات اليت تؤثر على الطفلويف املشا

 احترام آراء الطفل

يسـاور اللجـنة القلق ألنه بسبب املواقف التقليدية، ال يزال احترام آراء الطفل حمدوداً ضمن األسرة واملدارس                   -٤٠٦
 .ء الطفلواحملاكم والسلطات اإلدارية واجملتمع بأسره، مما يؤدي إىل إيثار األخذ بنهج أبوي وسلطوي إزا

ويف هذا  . توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل مزيد من اجلهود لضمان تنفيذ مبدأ احترام آراء الطفل              -٤٠٧
الصـدد، ينبغي التأكيد بوجه خاص على حق كل طفل يف املشاركة يف األسرة واملدرسة ويف إطار مؤسسات                  

كما ينبغي إيراد هذا املبدأ . ملستضعفةوهيئات أخرى ويف اجملتمع بأسره، مع إيالء اهتمام خاص للمجموعات ا
وينبغي تعزيز بث الوعي يف صفوف اجلمهور العام . العام يف مجيع القوانني والسياسات والربامج املتصلة بالطفل

 .أو العرفيني، وكذلك تثقيف وتدريب املهنيني، بشأن تنفيذ هذا املبدأ/أو التقليديني و/وبني الزعماء الدينيني و

 حلريات املدنية احلقوق وا-٤

 تسجيل املواليد واملواطنة

فـيما تالحظ اللجنة التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف يف تسجيل األطفال عند الوالدة، ال تزال تشعر                  -٤٠٨
كما يساور اللجنة القلق ألنه يشار يف       . بالقلق إزاء العدد الكبري من األطفال الذين مل يتم تسجيلهم عند الوالدة           

 إىل الدين واألصل العرقي ويساورها قلق عميق ألن قانون املواطنة ينص على ثالث فئات خمتلفة من                 بطاقة اهلوية 
أو حرماهنم من /أو هتميشهم و/املواطنني، وأن ذلك رمبا ينتج عنه التمييز ضد بعض الفئات من األطفال وآبائهم و  

 . بعض احلقوق

لة الطرف على أن تضاعف جهودها الرامية إىل         من االتفاقية، حتث اللجنة الدو     ٧يف ضـوء املـادة       -٤٠٩
إصالح نظام التسجيل املدين لضمان تسجيل مجيع األطفال عند الوالدة دون شروط متييزية، من خالل أمور                

كما تشجع على النظر يف تيسري إجراءات تسجيل        . مـنها، شن محالت توعية ومراجعة نظام التسجيل القائم        
املرجع نفسه، (وتوصي اللجنة يف ضوء توصياهتا السابقة . ة للمناطق النائيةاملواليد، من خالل وحدات متحرك

الدولة الطرف بأن تلغي تصنيف املواطنني حبسب فئات خاصة وكذلك اإلشارة يف بطاقة             ) ٣٤ و ٢٨الفقرتان  
 .اهلوية الوطنية إىل الدين أو األصل اإلثين للمواطنني مبن فيهم األطفال

 الوصول إىل املعلومات

 تشري إىل الوصول إىل املعلومات، لكنها تشعر        ١٩٩٣ من قانون الطفل لعام      ٢٢تالحظ اللجنة أن املادة      -٤١٠
بـالقلق ألن العديـد من األطفال، وال سيما أولئك الذين يعيشون يف املناطق النائية أو احلدودية، ال يستطيعون                   

 .الوصول بشكل كاف إىل املعلومات املناسبة
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، توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان وصول مجيع            ١٧يف ضـوء املادة      -٤١١
 .األطفال، وال سيما األطفال الذين يعيشون يف مناطق نائية وحدودية، بصورة كافية، إىل املعلومات

 العقاب البدين

قيام أحد  " إمكانية    تنص على  ١٩٩٣من قانون الطفل لعام     ) د(٦٦يسـاور اللجنة قلق عميق ألن املادة         -٤١٢
وألن العقاب البدين ال يزال يعترب مقبوالً يف        " الوالدين أو املعلم أو شخص آخر حيق لـه توجيه الطفل، بتوبيخه          

كما يساور اللجنة القلق ألن الدولة الطرف مل تلِغ قانون اجللد وألن التعليمات اليت حتظر العقاب البدين                 . اجملتمع
 .ما يبدويف املدارس ليست فعالة، في

 وحظر العقاب ١٩٩٣من قانون الطفل لعام  ) د(٦٦توصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بإلغاء املادة         -٤١٣
الـبدين داخـل األسرة ويف املدارس وغريها من املؤسسات، وبتنظيم محالت تثقيفية بشأن األشكال البديلة                

 .للتأديب، تستهدف األسر واملهنيني

 املة أو العقوبة القاسية والالإنسانية أو املهينةالتعذيب أو غريه من ضروب املع

تأخذ اللجنة علماً بانعدام املعلومات املتعلقة بسوء سلوك موظفي إنفاذ القانون والعاملني يف اجليش، وال                -٤١٤
 سـيما يف ضوء األعداد الكبرية من التقارير الواردة عن التعذيب وسوء املعاملة اخلطرية واالعتداء اجلنسي، مبا يف                 

 .ذلك اغتصاب األطفال من ِقَبل موظفي إنفاذ القانون والعاملني يف اجليش

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٤١٥

تقيـيم نطاق وطبيعة وأسباب العنف ضد األطفال، وال سيما العنف اجلنسي ضد الفتيات،               )أ( 
 أن تغيري املواقف العامة؛هبدف اعتماد استراتيجية شاملة بشأن التدابري والسياسات الفعالة، وبش

التحقيق، حسب األصول، يف حاالت العنف من خالل إجراءات قضائية تراعي مشاعر الطفل  )ب( 
وال سـيما مـن خالل إعطاء الوزن املناسب آلراء األطفال يف اإلجراءات القانونية ومعاقبة مرتكيب أعمال                 

ية وضمان عدم وقوع الطفل ضحية مرة أخرى العنف، وإيالء االعتبار الواجب لضمان حق الطفل يف اخلصوص
 أثناء اإلجراءات القانونية؛

 تنظيم محالت تثقيف اجلمهور لتعزيز ثقافة الالعنف؛ )ج( 

 توفري الرعاية والعالج والتعويض وإعادة التأهيل للضحايا؛ )د( 

العنف ضد  "شأن  مراعاة التوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة يف يوم املناقشة العامة الذي أُقيم ب             )ه( 
 ).٧٤٥ إىل ٧٠١، الفقرات من CRC/C/111 و٦٨٨، الفقرة CRC/C/100" (الطفل
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  البيئة األسرية والرعاية البديلة-٥

 مسؤوليات الوالدين

تعـرب اللجنة عن قلقها إزاء انعدام السياسات االجتماعية املناسبة اليت متكِّن األسر من حتمل مسؤولية                 -٤١٦
 .وإزاء تفكُّك أُسر وجمتمعات جمموعات األقليات اإلثنية وتشردهامحاية حقوق أطفاهلا، 

 من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بتطبيق برامج لدعم األسر وال سيما            ١٨يف ضـوء املادة      -٤١٧
 الوالدين، يف حتمُّل مسؤولياهتم األبوية، على أن تستهدف هذه الربامج بوجه خاص األقليات اإلثنية وغريها من

 .اجملموعات املستضعفة، وبعدم االضطالع بأنشطة قد تؤدي إىل تفكُّك أو تشرُّد األسر

 األطفال احملرومون من بيئة أسرية

فيما ترحِّب اللجنة بأنشطة الدولة الطرف للحد من حاالت إيداع األطفال يف مؤسسات إصالحية، يساورها                -٤١٨
كما يساور اللجنة القلق ألن هذه املؤسسات تقدم خدمات .  مؤسساتالقلق إزاء العدد الكبري من األطفال املودعني يف

مماثلـة جملموعات األطفال على اختالف احتياجاهتم، مثل اليتامى واألطفال الذين مت التخلي عنهم واألطفال املخالفني                
 .كما يساور اللجنة القلق إزاء سوء الظروف املعيشية يف هذه املؤسسات. للقانون وأطفال الشوارع

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٤١٩

التعجـيل بعملية تقييم حالة األطفال املودعني يف مؤسسات، مبا يف ذلك أوضاعهم املعيشية               )أ( 
 واخلدمات املقدمة إليهم؛

وضع برامج وسياسات للحيلولة دون إيداع األطفال يف املؤسسات، مبا يف ذلك تقدمي الدعم  )ب( 
 األسر ضعفاً ومن خالل تنظيم محالت بث التوعية؛والتوجيه إىل أكثر 

اختـاذ مجـيع التدابري الالزمة لتمكني األطفال املودعني يف مؤسسات من العودة إىل أسرهم،     )ج( 
 كلما كان ذلك ممكنا، والنظر يف إيداع األطفال يف املؤسسات بوصفه إجراء املالذ األخري؛

ائمة وضمان االستعراض الدوري لعملية إيداع      وضـع معايري نوعية واضحة للمؤسسات الق       )د( 
 . من االتفاقية٢٥األطفال، وذلك يف ضوء املادة 

 التبين

 والقانون العريف   ١٩٣٩لعام  ) كيتيما( وقانون تسجيل التبين     ١٩٩٣تالحظ اللجنة أن قانون الطفل لعام        -٤٢٠
لومات ملموسة عن التبين، مبا يف ذلك       تـنظم عملية التبين، لكنها تأسف ألن تقارير الدولة الطرف ال تتضمن مع            

ويساور اللجنة القلق ألن هذه التشريعات قد ال تتمشى بالكامل مع أحكام االتفاقية، . التبين على املستوى الدويل 
 .وال سيما ألهنا ال تراعي دائماً مصاحل الطفل الفضلى وال آراءه عند الضرورة
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ويف ضوء أحكام  ) ٣٦املرجع نفسه، الفقرة    (هتا السابقة   توصـي اللجنة الدولة الطرف، وفقاً لتوصيا       -٤٢١
 من االتفاقية، بتعديل تشريعاهتا وممارساهتا احمللية الراهنة املتعلقة بالتبين حبيث تضمن امتثاهلا أحكام              ٢١املادة  

طفال وفضالً عن ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على االنضمام إىل اتفاقية الهاي بشأن محاية األ. االتفاقية
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس . ١٩٩٣والـتعاون يف جمـال التـبين على املستوى الدويل، لعام      

 .التعاون التقين من منظمات من بينها اليونيسيف

 العنف واإليذاء واإلمهال وسوء املعاملة

 األطفال، لكنها تشعر  يتضمن أحكاماً خمتلفة عن العنف ضد   ١٩٩٣تالحظ اللجنة أن قانون الطفل لعام        -٤٢٢
بقلق بالغ إزاء انعدام التدابري واآلليات واملوارد املناسبة ملنع ومكافحة العنف املرتيل، مبا يف ذلك االعتداء اجلسدي                 
واجلنسـي على األطفال وإمهاهلم؛ وإزاء العدد احملدود من اخلدمات املقدمة إىل األطفال ضحايا اإلساءة؛ وكذلك   

 . عن أعمال العنف املذكورة أعالهإزاء انعدام البيانات

 : من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي١٩يف ضوء املادة  -٤٢٣

إجراء دراسة شاملة عن العنف ضد األطفال، بغية تقييم نطاق وطبيعة وأسباب ذلك العنف؛       )أ( 
 واعتماد تدابري وسياسات فعالة؛

املرتيل والعنف يف املدارس من خالل وضع       التحقـيق حسـب األصـول يف حاالت العنف           )ب( 
إجراءات قضائية تراعي مشاعر الطفل ومعاقبة مرتكيب هذه األفعال، وإيالء االهتمام الواجب لضمان احلق يف 

 خصوصية الطفل؛

 تعزيز محالت التوعية بإشراك األطفال فيها بغية منع اإلساءات اليت يتعرضون هلا ومكافحتها؛ )ج( 

ـ    )د(  وال لتوفري خدمات العالج البدين والنفساين وإعادة اإلدماج االجتماعي لضحايا          ختصـيص األم
  من االتفاقية؛٣٩االغتصاب أو اإليذاء أو اإلمهال أو سوء املعاملة أو العنف أو االستغالل، وفقاً ألحكام املادة 

  ضحايا العنف؛تقييم عمل اهلياكل املوجودة وتوفري التدريب للمهنيني العاملني مع األطفال  )ه( 

 .التماس املساعدة التقنية من منظمات منها اليونيسيف )و( 

  خدمات الصحة األساسية والرعاية-٦

 األطفال املعوقون

يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود بيانات إحصائية عن سياسة شاملة لألطفال املعوقني الذين ال يزالون         -٤٢٤
ساور اللجنة القلق إزاء العدد احملدود للمرافق واخلدمات املتاحة أمام          كما ي . يواجهـون التمييز على نطاق واسع     

األطفـال املعوقـني، وال سيما أطفال املناطق الريفية والنائية، والعدد احملدود للمعلمني املدربني على العمل مع                 
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واجملتمع بأسره، هي جهود    واجلهود املبذولة لتيسري إدماج األطفال املعوقني يف النظام التعليمي          . األطفال املعوقني 
 .غري كافية إىل حد كبري

 قرار اجلمعية العامة  (متاشـياً مـع قواعد األمم املتحدة املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني               -٤٢٥
والتوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة يف يوم املناقشة العامة الذي أقامته بشأن حقوق األطفال املعوقني              ) ٤٨/٩٦

(CRC/C/69) ،توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي: 

اختـاذ تدابـري فعالة جلمع بيانات كافية ومصنفة عن األطفال املعوقني واستخدام مثل هذه                )أ( 
 البيانات لوضع سياسة شاملة وبرامج مناسبة للوقاية من اإلعاقة ومساعدة األطفال املعوقني؛

 ة للوقاية منها ومعاجلتها؛تعزيز جهودها لوضع برامج للكشف املبكر عن اإلعاق )ب( 

وضـع برامج تعليمية خاصة لألطفال املعوقني وإحلاقهم بالنظام املدرسي العادي كلما كان              )ج( 
 ذلك ممكناً؛

شن محالت لتوعية اجلمهور العام والوالدين بصفة خاصة بشأن احلقوق واالحتياجات اخلاصة       )د( 
 ن من خلل يف صحتهم العقلية؛لألطفال املعوقني، مبن فيهم األطفال الذين يعانو

ختصيص مزيد من املوارد لتوفري التعليم املتخصص، مبا يف ذلك التدريب املهين وتقدمي الدعم                )ه( 
 إىل أُسر األطفال املعوقني؛

الـتماس املسـاعدة التقنية من منظمات منها اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية، لتدريب              )و( 
 .ل املعوقني ولصاحلهماملهنيني العاملني مع األطفا

 الصحة واخلدمات الصحية

، وال سيما بالتغطية ٢٠٠١-١٩٩٦حتيط اللجنة علماً بالتقدم احملرز يف إطار خطة الصحة الوطنية للفترة         -٤٢٦
اجليدة للتحصني من خالل عمليات حتصني روتينية مت استكماهلا بأيام التحصني الوطنية، وتأخذ علماً باعتماد خطة 

، لكنها تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد حاالت وفيات الرضَّع واألطفال دون ٢٠٠٦-٢٠٠١طنية للفترة الصحة الو
كما يساور اللجنة القلق ألن اخلدمات الصحية يف املناطق   . سن اخلامسة واخنفاض متوسط العمر املتوقع يف ميامنار       

لوصول إليها متعذر يف غالب األحيان، وال سيما النائـية ال تـزال تفتقر للموارد البشرية واملالية الكافية، وألن ا           
خـالل موسم األمطار، مما يؤدي إىل اختالف كبري يف توفري اخلدمات بني املناطق الريفية واحلضرية، وبالتايل إىل                  

ة وفضالً عن ذلك، يساور اللجن. ارتفاع معدالت الوفيات يف املناطق الريفية ارتفاعاً كبرياً عنها يف املناطق احلضرية
القلق ألن أمراض الطفولة املبكرة مثل االلتهابات التنفسية احلادة واإلسهال وسوء التغذية احلاد، ال تزال هتدد بقاء 

 .الطفل ومنوه يف ميامنار

 :مبا يلي) ٣٨املرجع نفسه، الفقرة (توصي اللجنة الدولة الطرف، متاشياً مع توصياهتا السابقة  -٤٢٧
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وارد املناسبة وكذلك لوضع وتنفيذ سياسات وبرامج شاملة، وال سيما          تعزيز جهودها لتخصيص امل    )أ( 
  لتحسني احلالة الصحية للطفل، وال سيما يف املناطق الريفية؛٢٠٠٦-٢٠٠١خطة الصحة الوطنية للفترة 

ضـمان القـيام بصورة مناسبة جبمع بيانات إحصائية دقيقة وميكن التعويل عليها بشأن مؤشرات                )ب( 
 الصحة؛

 يسري زيادة الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية األولية؛ت )ج( 

 مواصلة وتعزيز جهودها للحد من حاالت وفيات األمهات واألطفال والرضَّع؛ )د( 

 منع ومكافحة سوء التغذية، وال سيما يف صفوف جمموعات األطفال املستضعفني؛  )ه( 

تة األوىل بعد الوالدة، واألخذ     التشـجيع على الرضاعة الطبيعية وحدها خالل األشهر الس         )و( 
 بنظام غذائي مناسب للرضَّع من بعد ذلك؛

 حتسني الوصول إىل املاء الصاحل للشرب والصرف الصحي؛ )ز( 

مواصـلة اختـاذ تدابـري إضافية اللتماس التعاون من منظمات منها منظمة الصحة العاملية                )ح( 
 .واليونيسيف لتحسني احلالة الصحية للطفل

الـرغم من التقدم احملرز فيما يتعلق بالوصول إىل املياه الصاحلة للشرب والتخلص من الفضالت             وعـلى    -٤٢٨
، ٢٠٠٠بصـفة آمنة، على النحو املشار إليه يف االستقصاءات املتعددة املؤشرات اليت أجريت جملموعات يف عام                 

 املناطق الريفية، ال يزال حمروماً من       يساور اللجنة القلق ألن عدداً كبرياً من األطفال، وال سيما الذين يعيشون يف            
 .الوصول إىل شبكات املياه الصاحلة للشرب والصرف الصحي

توصـي اللجـنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان وصول مجيع األطفال، وال سيما           -٤٢٩
 .حي املناسبةأطفال املناطق النائية والريفية، إىل شبكات املياه الصاحلة للشرب والصرف الص

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

متالزمة /ترحب اللجنة بوجود برنامج وطين لإليدز وبوضع الربنامج املشترك لفريوس نقص املناعة البشرية -٤٣٠
يادة الوعي فيما يتعلق ، وكذلك مبختلف اجلهود املبذولة لز٢٠٠٥-٢٠٠٣ميامنار ): اإليدز(نقص املناعة املكتسب 

اإليدز /اإليدز، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء زيادة انتشار فريوس نقص املناعة البشرية           /بفريوس نقص املناعة البشرية   
يف صفوف البالغني واألطفال وما يترتب عليه من ارتفاع وزيادة عدد األطفال اليتامى بسبب فريوس نقص املناعة              

 .صدد، يساور اللجنة القلق إزاء انعدام الرعاية البديلة بأولئك األطفالويف هذا ال. اإليدز/البشرية

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٤٣١

اإليدز، آخذة يف اعتبارها    /زيادة اجلهود اليت تبذهلا ملنع انتشار فريوس نقص املناعة البشرية          )أ( 
 اإليدز وحقوق الطفل؛/بشريةبشأن فريوس نقص املناعة ال) ٢٠٠٣(٣تعليق اللجنة العام رقم 
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تعزيـز جهودهـا ملـنع انتقال املرض من األم إىل الطفل، من خالل أمور منها التنسيق مع                   )ب( 
وتوصي باختاذ تدابري مناسبة ملعاجلة اآلثار املترتبة على وفاة آباء . األنشطة الرامية إىل احلد من وفيات األمهات

اإليدز من حيث تضاؤل فرص     /ب فريوس نقص املناعة البشرية    األطفال ومعلميهم وغريهم من األشخاص بسب     
 متتع األطفال باحلياة األسرية وإمكانية تبنيهم وحصوهلم على الرعاية النفسية والتعليم؛

اإليدز يف صفوف املراهقني وال /تعزيز جهودها لبث الوعي بشأن فريوس نقص املناعة البشرية )ج( 
وكذلك يف صفوف السكان بوجه عام، بغية احلد من التمييز ضد األطفال سيما املنتمني جملموعات مستضَعفة، 
 اإليدز واملتأثرين به؛/املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية

التماس مزيد من املساعدة التقنية من منظمات من بينها برنامج األمم املتحدة املشترك املعين               )د( 
 .رونة ملختلف األطرافباإليدز لزيادة تيسري ترتيبات تشغيلية أكثر م

 املمارسات التقليدية الضارة

يساور اللجنة القلق ألن التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لبث الوعي يف صفوف قبيليت باداونغ وكاريين      -٤٣٢
مارسة أن إذ ميكن هلذه امل. بشأن املخاطر الصحية احملتملة املترتبة على ممارستها التقليدية إلطالة العنق مل تكن كافية

 .تؤدي يف الواقع إىل وفاة مفاجئة أو إصابات خطرية يف احلبل الشوكي يف حالة إزالة طوق إطالة العنق

توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة وتعزيز أنشطتها لبث الوعي يف صفوف قبيليت باداونغ وكاريين، وال  -٤٣٣
 .مارساهتا التقليدية اليت تؤثر على صحتهن اجلسديةسيما النساء والفتيات الصغريات، حول األخطار احملتملة مل

 احلق يف التمتع مبستوى معيشي الئق

يسـاور اللجـنة القلـق إزاء ارتفاع معدل السكان الذين يعيشون دون خط الفقر، والنسبة املئوية غري        -٤٣٤
 .املتناسبة ملتوسط الدخل الذي ُينفق على الغذاء

 توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها الرامية إىل تقدمي الدعم  من االتفاقية،٢٧وفقاً للمادة  -٤٣٥
واملسـاعدة املاديـة إىل األسر احملرومة اقتصادياً، وال سيما األسر اليت تعيش يف املناطق الريفية، وضمان حق          

 .الطفل يف مستوى معيشي الئق

  التعليم واألنشطة الترفيهية والثقافية-٧

 ٢٠٠٠/٢٠٠١( سنوات   ٤ يف تنفيذ خطة التعليم اخلاصة ملدة        ٢٠٠٠روع يف عام    ترحـب اللجنة بالش    -٤٣٦
، خبطة العمل الوطنية    ٢٠٠٣، الرامـية إىل تعزيز قطاع التعليم األساسي، وبالشروع، يف عام            )٢٠٠٣/٢٠٠٤-

عر بقلق بالغ ، لكنها تش"الوصول إىل التعليم ونوعيته وأمهيته"، اليت تستهدف بصفة خاصة "التعليم للجميع"لتوفري 
 :إزاء اجلوانب الوارد ذكرها أدناه اليت تثري مشاكل يف نظام التعليم احلايل

اخنفـاض مستوى التعليم الذي يظهر من خالل ارتفاع معدالت الرسوب والتسرب، اليت متس               )أ( 
 البنات أكثر من البنني؛
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ية واملناطق الريفية، وبصفة    الـتفاوت امللحوظ يف االلتحاق باملدارس بني أطفال املناطق احلضر          )ب( 
 خاصة اخنفاض عدد أطفال جمموعات األقليات امللتحقني باملدارس؛ 

 توقف مدة التعليم اإللزامي عند الصف الرابع؛ )ج( 

عدم ضمان التعليم االبتدائي اجملاين من الناحية العملية، ألنه يتعني على الوالدين حتمُّل تكاليف               )د( 
 درسية والقرطاسية وغريها من اللوازم؛الزي املدرسي والكتب امل

عـدم توفـري معظم املدارس يف ميامنار بيئة تشجع على تعليم األطفال بسبب أمور منها رداءة                   )ه( 
 .التعلُّم والنقص يف أعداد املعلمني املؤهلني/املباين، ورداءة نوعية طرق التعليم

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٤٣٧

 من  ٢٩ من املادة    ١ية نظام التعليم لكي حيقق األهداف املشار إليها يف الفقرة           حتسـني نوع   )أ( 
 بشأن أهداف التعليم؛) ٢٠٠١(١االتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم 

إدراج حقـوق اإلنسان، مبا يف ذلك حقوق الطفل، يف املناهج الدراسية، ابتداًء من املستوى     )ب( 
 االبتدائي؛

ليم االبتدائي من الناحية العملية وذلك من خالل احلد من مجيع التكاليف ضـمان جمانية التع   )ج( 
 اليت يتحملها اآلباء؛

 زيادة مدة التعليم اإللزامي وذلك على األقل حىت الصف السادس؛ )د( 

تعزيز جهودها للقيام بصورة تدرجيية بضمان تكافؤ فرص التعليم جلميع البنات والبنني، من               )ه( 
 ة والريفية والنائية، ولألطفال الذين ينتمون إىل جمموعات األقليات؛املناطق احلضري

تكيـيف املـناهج املدرسية مع االحتياجات اخلاصة باجملتمعات احمللية، وال سيما جمموعات              )و( 
 األقليات اإلثنية، واالستفادة من املعلمني احملليني ملساعدة األطفال الذين يواجهون صعوبات لغوية؛

التدابري الالزمة لتحسني النوعية الرديئة للتعليم وضمان الفعالية يف إدارة التعليم، وال سيما             اختـاذ    )ز( 
 من خالل الزيادة امللحوظة يف املوارد املخصصة للتعليم، وتوظيف معلمني أكفأ وتزويدهم بفرص أكرب للتدريس؛

 ام للتعليم؛بث الوعي بأمهية تعليم الطفل يف سن مبكرة وإدماجه يف اإلطار الع )ح( 

 ؛١٢تشجيع مشاركة األطفال على مجيع مستويات احلياة املدرسية، يف ضوء أحكام املادة  )ط( 

 بناء هياكل أساسية أفضل للمدارس؛ )ي( 

 .التماس املساعدة من اليونيسيف واليونسكو يف تنفيذ ما جاء أعاله )ك( 
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  تدابري احلماية اخلاصة-٨

 اًاملشردون داخلي/األطفال الالجئون

تالحظ اللجنة أن عدداً كبرياً من العائدين من بنغالديش إىل والية راكهني الشمالية قد عادوا إىل قراهم                  -٤٣٨
 مسلم من املقيمني يف والية راكهني الشمالية وأعداداً كبرية من ٨٥٠ ٠٠٠األصلية، لكنها تشعر بالقلق ألن قرابة 

ون عدميي اجلنسية يف مجيع أحناء البالد، مما حيول دون متتع           األشخاص املنحدرين من أصل صيين أو هندي ال يزال        
كما يساور اللجنة القلق إزاء العدد الكبري للغاية من األطفال          . أطفـال تلـك األسـر بأحكام ومبادئ االتفاقية        

جماورة وأسرهم الذين مت تشريدهم داخلياً يف ميامنار وألن العديد منهم قد أُجِبروا على التماس اللجوء يف بلدان                  
 .بسبب حاالت التمرد املسلح املنتشرة يف خمتلف أرجاء ميامنار

 وغريمها من األحكام ذات الصلة الواردة يف االتفاقية، توصي اللجنة الدولة            ٢٢ و ٧يف ضوء املادتني     -٤٣٩
 : الطرف مبا يلي

ذين ال حيملون   اختاذ التدابري الالزمة للسماح لألطفال وألسرهم الذين عادوا إىل ميامنار وال           )أ( 
 جنسية، باحلصول على جنسية ميامنار من خالل عملية التجنيس؛

تعزيز جهودها لتقدمي املساعدة املناسبة لألطفال املشردين داخلياً، مبا يف ذلك حصوهلم على الغذاء               )ب( 
 تمعاهتم؛والتعليم والرعاية الصحية، ودعم عودة السكان املشردين داخلياً إىل ديارهم وإعادة دجمهم يف جم

 منع احلاالت اليت جترب األطفال وأسرهم على مغادرة ميامنار؛ )ج( 

 اخلاصة بوضع الالجئني والربوتوكول امللحق هبا لعام        ١٩٥١التصـديق عـلى اتفاقية عام        )د( 
 ، واالتفاقية اخلاصة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية؛١٩٦٧

ية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني      العمـل يف هـذا اجملال بالتعاون الوثيق مع مفوض           )ه( 
 .واليونيسيف

 األطفال املتأثرون بالرتاعات املسلحة/اجلنود األطفال

ترحـب اللجـنة بإنشاء جلنة ملنع جتنيد األطفال، لكنها تشعر بقلق عميق إزاء األثر املباشر وغري املباشر          -٤٤٠
ر اللجنة قلق بالغ، بوجه خاص، ألن كالً من القوات ويساو. للرتاعـات املسلحة على األطفال يف الدولة الطرف      

املسـلحة احلكومية واجملموعات املسلحة يستخدم أطفاالً دون سن اخلامسة عشرة كجنود، على النحو الذي مت                
 اإلبـالغ عـنه بصـورة مـتكررة، وال سيما يف آخر تقرير قدمه األمني العام عن األطفال والرتاعات املسلحة                   

)A/58/546-S/2003/1053 و Corr.1 كما يساور اللجنة القلق إزاء التدريب العسكري املقدم إىل الطالب          ). 2 و
 .امللتحقني بربنامج نيونت للشباب، األمر الذي ميكن أن يؤدي إىل جتنيد األطفال

 وغريمها من املواد ذات الصلة املنصوص عليها يف االتفاقية، توصي اللجنة            ٣٨ و ٣٤يف ضوء املادتني     -٤٤١
 : ة الطرف مبا يليالدول
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تعزيز جهودها إلهناء النـزاع املسلح وضمان إيالء االعتبار الواجب يف أي مفاوضات سالم          )أ( 
 حلماية وتعزيز حقوق الطفل ؛

  عاماً وإعادة دجمهم؛١٨إيالء األولوية لتسريح مجيع احملاربني دون سن  )ب( 

العسكريني بشرط السن الدنيا للتجنيد وهي مواصلة اختاذ التدابري لضمان وفاء مجيع اجملندين  )ج( 
  عاماً وأهنم متطوعون؛١٨

ضمان متسك مجيع اجملموعات املسلحة اليت أعيد إدماجها يف القوات املسلحة الوطنية بالسن              )د( 
  عاماً؛١٨الدنيا للتجنيد وهي 

قدمي الدعم  القيام، بالتعاون مع منظمات غري حكومية ومنظمات دولية، بوضع نظام شامل لت             )ه( 
النفسـي واالجتماعي ومساعدة األطفال املتأثرين بالرتاع، وال سيما األطفال احملاربني واملشردين داخلياً غري              

 املصحوبني والالجئني والعائدين والناجني من األلغام األرضية، مع احترام خصوصياهتم؛

تأثرين بالرتاع يف النظام التعليمي، اختاذ التدابري الفعالة لضمان إمكانية إعادة دمج األطفال امل )و( 
مبا يف ذلك من خالل برامج التعليم غري الرمسي وإيالء األولوية إلصالح مباين املدارس ومرافق التعليم وربط                 

 املرافق املتأثرة بالرتاع بشبكات املياه والصرف الصحي والكهرباء؛

 .اليونيسيفالتماس املساعدة التقنية يف هذا الصدد من منظمات منها  )ز( 

 االستغالل االقتصادي لألطفال مبا يف ذلك عمل األطفال

 حيظر عمل األطفال، لكنها تشعر بقلق عميق ألن االستغالل ١٩٩٣تالحظ اللجنة أن قانون األطفال لعام  -٤٤٢
ما االقتصـادي لألطفال منتشر بشدة يف ميامنار وألن األطفال الصغار يف السن رمبا يعملون ساعات طويلة، مع                  

وفيما حتيط اللجنة علماً باعتماد الدولة الطرف       . يترتب على ذلك من آثار سلبية على منوهم والتحاقهم باملدارس         
لربنامج العمل املشترك مع منظمة العمل الدولية للقضاء على العمل اإلجباري، وتعيني موظف للتنسيق تابع ملنظمة 

مة العمل الدولية منذ عهد قريب، فإهنا تشعر بقلق بالغ إزاء           ، وتعيني ميّسر من منظ    ٢٠٠٢العمل الدولية يف عام     
 .ممارسات العمل اإلجباري اليت يتعرض هلا األطفال، وال سيما تلك اليت تنظمها القوات املسلحة

توصي اللجنة الدولة الطرف    ) ٤٣ و ٤٢املرجع نفسه، الفقرتان    (متاشياً مع ضوء التوصيات السابقة       -٤٤٣
 :بشدة، مبا يلي

 اعتماد وتنفيذ خطة عمل وطنية شاملة ملنع ومكافحة عمل األطفال؛ )أ( 

تعديل قوانني العمل، عند الضرورة، وتعزيز تنفيذها، وال سيما من خالل مالحقة األشخاص              )ب( 
 الذين ينتفعون من العمل اإلجباري، وزيادة عدد مفتشي العمل وحتسني نوعيتهم؛
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رقم (نظمة العمل الدولية بشأن احلد األدىن لسن االستخدام النظر يف التصديق على اتفاقييت م )ج( 
 ، وتنفيذمها؛١٩٩٩لعام ) ١٨٢رقم (، وبشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال ١٩٧٣لعام ) ١٣٨

مواصلة التماس املساعدة من منظمة العمل الدولية من خالل برنامج العمل املشترك للقضاء              )د( 
 وامليّسر يف منظمة العمل الدولية، الذي ينبغي أن يبدأ عمله دون            عـلى العمل اإلجباري، وموظف التنسيق     

 .تأخري، لضمان استعادة االتصال الواضح والفعال مع منظمة العمل الدولية

 االستغالل اجلنسي

يسـاور اللجـنة القلق إزاء زيادة عدد األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي، مبا يف ذلك البغاء والتصوير                  -٤٤٤
وأعربت اللجنة عن قلقها أيضاً ألن برامج       .  سيما يف صفوف األطفال العاملني وأطفال الشوارع       اإلبـاحي، وال  

 . العالج اجلسدي والنفسي وإعادة دمج األطفال ضحايا هذا االعتداء واالستغالل يف اجملتمع غري كافية وال مناسبة

 االتفاقية، توصي اللجنة الدولة      وغريها من املواد ذات الصلة املنصوص عليها يف        ٣٤يف ضوء املادة     -٤٤٥
 :الطرف مبا يلي

النص يف مجيع التشريعات ذات الصلة على محاية مجيع البنني والبنات دون سن الثامنة عشرة                )أ( 
 من االستغالل اجلنسي واالجتار؛

  وااللتزام ١٩٩٦تعزيز جهودها ملكافحة االستغالل اجلنسي وفقاً لإلعالن وبرنامج العمل العام            )ب( 
 .، اليت اعُتمدت يف املؤمترين العامليني ملناهضة االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية٢٠٠١العاملي لعام 

 االجتار باألطفال

حتيط اللجنة علماً مبختلف األنشطة اليت تضطلع هبا الدولة الطرف ملكافحة االجتار باألشخاص، وال سيما     -٤٤٦
معين باالجتار وبأنشطة البحوث املستهدفة وبث التوعية، لكنها تشعر بالقلق  إنشاء فريق عامل فيما بني الوكاالت       

 .إزاء العدد الكبري من األطفال الذين يتم االجتار هبم الستغالهلم يف بلدان جماورة، وال سيما يف تايلند

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٤٤٧

 صياغة خطة عمل وطنية ملكافحة االجتار؛ )أ( 

يادة تعزيز التدابري الالزمة ملنع ومكافحة بيع األطفال واالجتار هبم، مبا يف ذلك شن محالت               ز )ب( 
 للتوعية والشروع بربامج تعليمية، تستهدف الوالدين بصفة خاصة؛

زيادة الدعم والتعاون عرب احلدود مع البلدان اجملاورة يف إطار برنامج األمم املتحدة املشترك               )ج( 
ت ملكافحة االجتار باملرأة والطفل يف مقاطعة ميكونغ الفرعية، مبا يف ذلك من خالل اتفاقات               فيما بني الوكاال  

 ثنائية ومتعددة األطراف؛
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 تيسري مجع مشل األطفال الضحايا مع أسرهم وتقدمي الرعاية الكافية إليهم وإعادة إدماجهم؛ )د( 

 .مواصلة التماس املساعدة من منظمات منها اليونيسيف  )ه( 

 فال الشوارعأط

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير الواردة بشأن زيادة عدد أطفال الشوارع وعدم وجود آليات وموارد  -٤٤٨
 . حمددة ملعاجلة هذا الوضع وتقدمي املساعدة املناسبة ألولئك األطفال

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٤٤٩

عة وأسباب ظاهرة أطفال الشوارع، بغية وضع سياسة        إجراء دراسة وطنية لتقييم نطاق وطبي      )أ( 
 شاملة ملنع هذه الظاهرة واحلد منها؛

توفـري خدمـات العـالج إلعادة تأهيل أطفال الشوارع أياً كانوا داخل الدولة الطرف،                )ب( 
 وتزويدهم، عند الضرورة، بالغذاء الكايف، وما يلزم من رعاية صحية وتعليمية؛

 .ن منظمات منها اليونيسيفالتماس املساعدة م )ج( 

 إدارة شؤون قضاء األحداث

يسـاور اللجنة القلق إزاء التقدم احملدود احملرز يف وضع نظام وظيفي ومناسب لقضاء األحداث يف مجيع                  -٤٥٠
 :ويساور اللجنة القلق بوجه اخلصوص إزاء ما يلي. أحناء البالد

وفر مرشدين اجتماعيني ومعلمني    عـدم وجـود حماكم لألحداث وقـضاة لألحداث، وعدم ت          )أ( 
 متخصصني يف هذا اجملال؛

 اإلفراط يف اللجوء إىل االحتجاز السابق للمحاكمة ولفترات مطولة، وذلك بال حدود مقررة؛ )ب( 

 سوء ظروف االحتجاز؛ )ج( 

 الفترات املطولة اليت تسبق النظر يف دعاوى األحداث؛ )د( 

 عادة تأهيلهم وإدماجهم بعد اإلجراءات القضائية؛عدم تقدمي مساعدة إىل الشباب إل    )ه( 

 تدريب القضاة واملدعني العامني وموظفي السجون بصورة عشوائية؛  )و( 

 احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية البالغ سبع سنوات، وهي سن منخفضة للغاية؛ )ز( 

 عدم وجود نص يف قانون الطفل يكفل املساعدة القانونية؛ )ح( 

 .زاءات القانونية املفروضة على األطفال الذين يرتكبون جرائم منصوص عليها يف القانون مثل التسولاجل )ط( 
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توصـي اللجنة الدولة الطرف باختاذ خطوات إضافية إلصالح نظام قضاء األحداث لكي يتمشى مع                -٤٥١
ة يف جمال قضاء األحداث، ، ومع غريها من معايري األمم املتحد٤٠ و٣٩ و٣٧روح االتفاقية، وال سيما املواد 

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

 .التوجيهية للعمل املتعلق باألطفال يف ميدان العدالة اجلنائيةاجملردين من حريتهم، ومبادئ فيينا 

، أن تتخذ   )٤٦املرجع نفسه، الفقرة    (وتوصـي اللجنة الدولة الطرف، متاشياً مع توصياهتا السابقة           -٤٥٢
 :الدولة الطرف، يف إطار هذا اإلصالح، تدابري تستهدف على وجه اخلصوص ما يلي

  إىل سن مقبولة دولياً؛رفع سن املسؤولية اجلنائية )أ( 

 عاماً وفقاً إلجراءات حمددة وضمان عدم ١٨ضمان حماكمة مجيع اجملرمني املزعومني دون سن  )ب( 
 معاقبتهم بنفس العقوبات اليت تفرض على البالغني؛

 ضمان إنشاء حماكم لألحداث وتعيني قضاة مدربني يف جمال قضاء األحداث يف مجيع أحناء البلد؛ )ج( 

 نص يف القانون على احلد من مدة االحتجاز السابق للمحاكمة؛ال )د( 

 تقدمي املساعدة القانونية إىل األطفال يف مرحلة مبكرة من مراحل اإلجراءات القضائية؛    )ه( 

محاية حقوق األطفال احملرومني من حريتهم وحتسني ظروف احتجازهم وسجنهم، مبا يف ذلك              )و( 
عر الطفل ويكون من السهل أن يصل إليها األطفال لتقدمي الشكاوى، وفصل            إنشاء آلية مستقلة تراعي مشا    

 األطفال اجملرمني عن األطفال الذين حيتاجون حلماية خاصة؛ 

 ضمان إبقاء الطفل على اتصال منتظم مع أسرته عند إيداعه يف إطار نظام قضاء األحداث؛ )ز( 

 ون طبيون مستقلون؛إجراء فحوص طبية منتظمة للسجناء يقوم هبا موظف )ح( 

األخذ بربامج تدريبية بشأن املعايري الدولية ذات الصلة تستهدف مجيع املهنيني املعنيني بنظام              )ط( 
 قضاء األحداث؛

بذل كل ما يف وسعها من جهود لوضع برنامج إلعادة تأهيل األحداث وإعادة إدماجهم، بعد  )ي( 
 اإلجراءات القضائية؛

تعلقة بالقرارات شبه القضائية إلرسال األطفال دون سن الثامنة عشرة          مراجعة اإلجراءات امل   )ك( 
 إىل مدارس تدريبية، دون إمكانية الطعن ؛

 السامية حلقوق   املتحدةم  األمالنظر يف التماس املساعدة القانونية من منظمات منها مفوضية           )ل( 
 .اإلنسان واليونيسيف
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 األقلياتاألطفال املنتمون جملموعات السكان األصليني و

يسـاور اللجنة قلق عميق إزاء حالة أطفال سكان بنغايل املقيمني يف املنطقة الشمالية ملقاطعة راكهني،                  -٤٥٣
واملعروفني أيضاً بالروهينغياس، وغريهم من األطفال املنتمني إىل أقليات إثنية أو دينية أو إىل السكان األصليني، وال 

 ذلك احلق يف الغذاء، والرعاية الصحية، والتعليم، والبقاء والتنمية، والتمتع سيما حلرماهنم من حقوق عديدة، مبا يف
 .بثقافتهم وباحلماية من التمييز

 على مجع معلومات إضافية عن مجيع األقليات اإلثنية وغريها من اجملموعات الطرف الدولةحتث اللجنة  -٤٥٤
هم دون متييز، مع مراعاة توصيات اللجنة       املهمشـة، ووضع سياسات وبرامج لضمان اإلعمال الكامل حلقوق        

 ).٦٢٤، الفقرة CRC/C/133(بشأن حقوق أطفال السكان األصليني، اليت قدمتها يف يوم املناقشة العامة 

  الربوتوكوالن االختياريان-٩

بيع تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل، بشأن               -٤٥٥
 .األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة، وبشأن اشتراك األطفال يف النـزاع املسلح، وتنفيذمها

  نشر الوثائق-١٠

 من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف أن تتيح التقرير الدوري           ٤٤ من املادة    ٦يف ضوء الفقرة     -٤٥٦
طاق واسع للجمهور عامة، وأن تنظر يف نشر التقرير مشفوعاً          الـثاين والـردود اخلطية اليت قدمتها، على ن        

وينبغي توزيع هذه الوثيقة على نطاق      . باحملاضـر املوجزة للمناقشة واملالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة        
مبا واسع إلثارة النقاش والتوعية باالتفاقية وتنفيذها ورصدها يف احلكومة والربملان ويف صفوف عامة اجلمهور، 

 . بالتماس املساعدة الدولية يف هذا الصددالطرف الدولةوتوصي اللجنة . يف ذلك املنظمات غري احلكومية

  تقدمي التقارير بصورة دورية-١١

أخـرياً، تشدد اللجنة، يف ضوء التوصية املتعلقة بتقدمي التقارير بصورة دورية اليت اعتمدهتا اللجنة                -٤٥٧
، وتقرير الدورة الثانية والثالثني     (CRC/C/114)ة التاسـعة والعشرين     وأشـارت إلـيها يف تقريـر الـدور        

(CRC/C/124) وأحد .  من االتفاقية٤٤، على أمهية ممارسة تقدمي التقارير على حنو يتفق متاماً مع أحكام املادة
للجنة اجلوانـب اهلامـة ملسؤوليات الدول األطراف إزاء األطفال مبوجب االتفاقية هو ضمان إتاحة الفرصة                

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن     . حقوق الطفل لكي تنظر بانتظام يف التقدم احملرز يف تنفيذ أحكام االتفاقية           
وسيجمع . ، وهو املوعد احملدد لتقدمي التقرير الدوري الرابع٢٠٠٨أغسطس / آب١٣تقدم تقريرها القادم يف 

  صفحة  ١٢٠ أال يتجاوز حجم هذا التقرير       وينبغي. هـذا الـتقرير الـتقريرين الدوريـني الثالث والرابع         
وتتوقع اللجنة أن تقدم الدولة الطرف تقريرها بعد ذلك كل مخس سنوات، وفقاً ملا              ). CRC/C/118انظـر   (

 .تنص عليه االتفاقية
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 دومينيكا: املالحظات اخلتامية

يناير /الثاين كانون ٢١م يف ، املقد)CRC/C/8/Add.48(نظرت اللجنة يف التقرير الدوري األويل لدومينيكا  -٤٥٨
، واعتمدت يف   ٢٠٠٤مايو  / أيار ٢٨ملعقودتني يف   ا) 964 و CRC/C/SR.963انظر   (٩٦٤ و ٩٦٣، يف جلستيها    ٢٠٠١
 .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٤يونيه / حزيران٤، املعقودة يف (CRC/C/SR.971) انظر ٩٧١اجللسة 

  مقدمة-ألف 

ولة الطرف تقريرها األويل، وتعرب عن تقديرها ألنه ال يشري إىل التقدم احملرز             ترحِّـب اللجنة بتقدمي الد     -٤٥٩
وترحب اللجنة أيضاً   . فحسـب، وإمنا حيدد كذلك الصعوبات املواجهة مع إصدار توصيات باختاذ تدابري إضافية            

يف الدولة  ، اليت قدمت فهماً أوضح حلالة األطفال        (CRC/C/Q/DMA/1)بالـردود اخلطـية على قائمة املسائل        
 .وتالحظ اللجنة كذلك مع التقدير احلوار البناء الذي أجري مع وفد الدولة الطرف. الطرف

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

 :تالحظ اللجنة مع التقدير ما يلي -٤٦٠

 هبدف توفري التعليم املبكر لألطفال ١٩٩٧ لعام  ١١التعديل الذي أدخل على قانون التعليم رقم         )أ( 
 وحىت اخلامسة من العمر وليس بني الثالثة واخلامسة من العمر كما كانت عليه احلال يف السابق؛منذ املولد 

 بشأن احلماية من العنف املرتيل، وما ينطوي عليه من أحكام حمددة ٢٠٠١ لعام ٢٢القانون رقم  )ب( 
 تغطي أشكاالً خمتلفة من العنف ضد األطفال؛

 هبدف السماح لآلباء بزيارة أبنائهم      ٢٠٠١عالة لعام   الـتعديل الـذي أدخـل على قانون اإل         )ج( 
  يف املائة؛٥٠املولودين خارج رباط الزوجية، وزيادة نفقة الطفل األسبوعية أيضاً بنسبة 

القـاعدة القانونـية اليت أدخلت تعديالت متنوعة على نظام الضمان االجتماعي واليت ارتفعت              )د( 
 ؛١٩٩٦ائة بأثر رجعي اعتباراً من عام  يف امل١٠٠مبوجبها منحة األمومة بنسبة 

التصديق على الربوتوكولني االختيارين امللحقني باالتفاقية بشأن بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء   )ه( 
 .ويف املواد اخلليعة، وبشأن اشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ االتفاقية-جيم 

لم اللجنة بالتحديات اليت تواجهها الدولة الطرف، أي تعرضها للكوارث الطبيعية، مبا فيها األعاصري،              تس -٤٦١
 .والصعوبات االقتصادية اليت حتول دون إحراز تقدم يف إعمال حقوق األطفال املكرسة يف االتفاقية إعماالً تاماً
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  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-دال 

 عامة تدابري التنفيذ ال-١

 التشريعات

بينما تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتنسيق تشريعاهتا فيما يتعلق باألطفال، فإهنا تشعر                -٤٦٢
 .بالقلق مع ذلك ألن التشريعات القائمة ال تعكس بالكامل مبادئ االتفاقية وأحكامها

 للتأكد من أن تشريعاهتا تتفق متاماً مع مبادئ توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ كافة التدابري الالزمة -٤٦٣
 .االتفاقية وأحكامها، ولكفالة تنفيذها الفعال

 خطة العمل الوطنية

حتيط اللجنة علماً بأن العمل جيري إلعداد خطة عمل وطنية ستنسِّق بني أنشطة القطاع العام والقطاع اخلاص مع    -٤٦٤
 .ر بالقلق إزاء التأخر يف وضع صيغة هنائية هلذه اخلطة ويف اعتمادها وتنفيذهاالتركيز على احتياجات األطفال، إال أهنا تشع

تشجع اللجنة الدولة الطرف على التعجيل مبا تبذله من جهود لوضع خطة عمل وطنية شاملة وتنفيذها فعلياً              -٤٦٥
، مع إدراج األهداف    هبـدف تنفيذ االتفاقية بالكامل، على أن تتضمن اخلطة التركيز على األطفال وكذلك الشباب             

عامل "والغايات اليت ترمي إليها الوثيقة اخلتامية الصادرة عن دورة اجلمعية العامة االستثنائية املعنية باألطفال، وعنواهنا                
وتوصي اللجنة، باإلضافة إىل ذلك، بأن تتضمن خطة العمل مجيع املسائل املتعلقة باألطفال، كما              ". صـاحل لألطفال  

 األخري الذي مجع املكتب بكبار رامسي السياسات والذي ضم مجيع اجلهات الفاعلة، مبن يف ذلك                نوقشت يف املعتكف  
 .ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس املساعدة التقنية من جهات منها اليونيسيف. األطفال

 التنسيق

تماعية التابعة لوزارة التنمية اجملتمعية     تالحـظ اللجنة الدور التنسيقي الذي تضطلع به شعبة الرعاية االج           -٤٦٦
والشؤون النسائية، ودور إسداء املشورة والرصد الذي تضطلع به اللجنة الوطنية حلقوق الطفل واخلطط الرامية إىل 

بيد أهنا تشعر بالقلق إزاء احتمال حدوث تداخل قد يعوق . إنشاء جلنة مشتركة بني الوزارات ُتعىن بشؤون الطفل
 .فعال جلميع األنشطة املتعلقة بتنفيذ االتفاقيةالتنسيق ال

توصـي اللجـنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة لكفالة التنسيق الفعال بني كافة اهليئات             -٤٦٧
 .واملنظمات لدى تنفيذ االتفاقية

 هياكل الرصد املستقلة

متكنها من القيام، بصورة منتظمة، برصد التقدم تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود آلية مستقلة هلا والية  -٤٦٨
 .احملرز يف تنفيذ االتفاقية وتقييمه، وهلا سلطة تلقي الشكاوى والبت فيها
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بشأن املؤسسات الوطنية املستقلة    ) ٢٠٠٢ (٢إذ تـأخذ اللجنة يف اعتبارها التام التعليق العام رقم            -٤٦٩
صلة جهودها من أجل إنشاء وتطوير آلية مستقلة وفعالة، حلقوق اإلنسان، فإهنا تشجع الدولة الطرف على موا

مـزّودة بـاملوارد البشرية واملالية الكافية، ويكون من السهل وصول األطفال إليها، وتضطلع برصد تنفيذ                
االتفاقـية، وتبت يف الشكاوى اليت يرفعها األطفال، على حنو يراعي الطفل ويف أسرع اآلجال، وقادرة على                 

 .تصاف لألطفال يف حالة انتهاك حقوقهم املنصوص عليها يف االتفاقيةتوفري سبل االن

 ختصيص املوارد لألطفال

ترّحب اللجنة بالتدابري املختلفة اليت اختذت لتحسني النمو االقتصادي للبلد من قبيل إعادة هيكلة الدين،                -٤٧٠
ر بالقلق ألن خمصصات امليزانية ال تزال غري بيد أهنا ال تزال تشع. وتنويع احملاصيل الزراعية وإنشاء صناديق متعددة 

 .كافية لتنفيذ االتفاقية، ال سيما يف جمايل الصحة والتعليم

 من االتفاقية تنفيذاً تاماً من ٤توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تويل عناية خاصة لتنفيذ أحكام املادة        -٤٧١
لطفل االقتصادية واالجتماعية والثقافية،    خـالل إسـناد األولويـة، يف خمصصات امليزانية، إلعمال حقوق ا           

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

 مجع البيانات

ات اإلحصائية، فإهنا تشعر بالقلق  بيـنما تالحظ اللجنة اجلهود اليت بذلتها خمتلف الوزارات يف مجع البيان            -٤٧٢
وتالحظ أيضاً أن   . إزاء عـدم وجود نظام متكامل وحتليلي ومفصل جلمع البيانات، يغطي مجيع جماالت االتفاقية             

 .هلذه البيانات أمهية حامسة يف رصد وتقييم التقدم احملرز، ويف صياغة وتقييم السياسات املتصلة باألطفال

طرف مبواصلة جهودها لوضع نظام شامل جلمع البيانات يغطي مجيع جماالت   توصـي اللجنة الدولة ال     -٤٧٣
 عاماً، مع التركيز حتديداً على األطفال الضعفاء ١٨وينبغي هلذا النظام أن يشمل مجيع األطفال حىت . االتفاقية

ياسات وتشجعها اللجنة كذلك على استخدام هذه املؤشرات والبيانات يف صياغة القوانني والس. بشكل خاص
ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس        . والـربامج الرامـية إىل تنفيذ االتفاقية تنفيذاً فعاالً        

 .املساعدة التقنية من منظمات منها اليونيسيف

 التدريب ونشر االتفاقية

وتلقينه األحكام  ترحـب اللجنة باجلهود اليت بذلتها اللجنة الوطنية حلقوق الطفل إلذكاء وعي اجلمهور               -٤٧٤
بيد أهنا تشعر بالقلق إزاء املعايري الثقافية واملعتقدات اجملتمعية املتعلقة بالطفل . واملبادئ املنصوص عليها يف االتفاقية

 .اليت ترى أن يف تعزيز حقوق الطفل انتقاصاً من حقوق الوالدين واحنساراً للضوابط اجملتمعية

ز جهودها للتأكد من أن أحكام االتفاقية معروفة على نطاق واسع         توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزي     -٤٧٥
ويفهمها الكبري والصغري على حد سواء، وتوصيها مبواصلة توفري التثقيف والتدريب املنتظمني بشأن االتفاقية              
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ن لصـاحل مجـيع األوساط املهنية اليت تعمل مع الطفل ولصاحله، مبن يف ذلك الربملانيون وموظفو إنفاذ القانو                 
 .واملعلمون، فضالً عن األطفال وذويهم

  تعريف الطفل-٢

 ال يتفق مع سن إمتام التعليم اإللزامي       )  عاماً ١٢(تشـعر اللجـنة بـالقلق ألن احلد األدىن لسن العمل             -٤٧٦
 ١٤ما بني  (والصيب  )  عاماً ١٤دون  (وتشـعر اللجـنة بـالقلق كذلـك ألن التمييز بني الطفل             ).  عامـاً  ١٦(
 .د حيدث التباساً وتقليالً للحماية املوفرة للصبيةق)  عاما١٨ًو

وتوصيها . توصي اللجنة الدولة الطرف برفع السن القانونية للعمل حىت تتسق مع سن إمتام التعليم اإللزامي               -٤٧٧
 .أيضاً بالتأكد من حصول الطفل والصيب، رغم التمييز احلاصل بينهما، على ذات احلماية مبوجب االتفاقية

 دئ العامة املبا-٣

 عدم التمييز

تشـعر اللجـنة بالقلق ألن التمييز اجملتمعي ال يزال ُيمارس ضد الفئات الضعيفة من األطفال، مبن فيهم                   -٤٧٨
 .األطفال املعوقون واألطفال اهلنود الكاريبيون

توصـي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف من جهودها لتكفل إعمال القوانني املوجودة اليت تضمن                -٤٧٩
 من االتفاقية، وبأن تعتمد استراتيجية استباقية شاملة للقضاء ٢مبدأ عدم التمييز واالمتثال التام ألحكام املادة 

 .على مجيع أشكال التمييز ضد كافة الفئات الضعيفة

وتطلـب اللجـنة إىل الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري القادم معلومات حمددة عّما اختذته من        -٤٨٠
ذته من برامج ذات صلة باتفاقية حقوق الطفل على سبيل متابعة إعالن وبرنامج العمل املعتمدين يف تدابري ونفّ

املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي ُعقد يف 
 .ليمبشأن أهداف التع) ٢٠٠١(١، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم ٢٠٠١عام 

 احترام آراء الطفل

بيـنما حتيط اللجنة علماً بإنشاء اجمللس الوطين للشباب، وبرملان الشباب، وشعبة الشباب، فإهنا ال تزال                 -٤٨١
تشعر بالقلق ألن األطفال ال حيصلون، بسبب املعايري الثقافية والسلوكيات اجملتمعية، إال على فرص حمدودة للتعبري               

 .سرة ويف املدارس واحملاكمحبرية عن آرائهم داخل األ

 توصـي اللجـنة الدولـة الطـرف بضـمان مراعاة آراء األطفال على النحو الواجب داخل األسرة ويف       -٤٨٢
 .املدارس واحملاكم
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  احلقوق املدنية واحلريات-٤

 تسجيل املواليد

للجنة تشعر بالقلق إزاء    إال أن ا  . تالحظ اللجنة مع التقدير خمتلف اإلجراءات اليت اختذهتا الدولة الطرف          -٤٨٣
 . من االتفاقية٧األطفال الذين مل يعط هلم اسم ومل ُيسّجلوا وفقاً للمادة 

حتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف اجلهود اليت تبذهلا، مبا يف ذلك اختاذ تدابري تشريعية وتنظيم                 -٤٨٤
 . من االتفاقية٧ محالت توعية، لكفالة تسجيل مجيع األطفال عند والدهتم، وفقاً للمادة

 العقاب البدين

وتالحظ بقلق . تشعر اللجنة ببالغ القلق النتشار ممارسة العقاب البدين على نطاق واسع يف الدولة الطرف -٤٨٥
 وأن قانون اإلجراءات القضائية يسمح جبلد الذكور        ١٩٩٧أيضاً أن العقاب البدين مذكور يف قانون التعليم لعام          

 .من األطفال والصبية

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٤٨٦

حـذف مجـيع األحكام اليت تسمح بالعقاب البدين من القوانني، وحظر هذا العقاب حظراً                )أ( 
 صرحياً مبوجب القانون، داخل األسرة ويف املدارس وغريها من املؤسسات؛

 دف إلغاء العقاب البدين؛مواصلة احلوار البّناء الدائر مع القادة السياسيني واجلهاز القضائي هب )ب( 

مواصلة تعزيز محالت تثقيف اجلماهري يف صفوف قادة اجملتمعات احمللية والقائمني على إدارة              )ج( 
املدارس والوالدين بشأن اآلثار السلبية للعقاب البدين على األطفال، وتشجيع أشكال التأديب اإلجيابية وغري              

 العنيفة كبديل للعقاب البدين؛

ية فعالة، قد تكون منفصلة عن اآلليات األخرى أو جزءاً من أي منها، تتناول سوء               وضع آل  )د( 
معاملة األطفال، هبدف تلقي الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها، مبا يف ذلك التدخل، عند االقتضاء، واحلرص 

 على أن حيصل ضحايا العقاب البدين على املساعدة على التعايف؛

 .ية يف هذا الصدد من جهات منها اليونيسيفالتماس املساعدة التقن  )ه( 

  البيئة األسرية والرعاية البديلة-٥

 مسؤوليات الوالدين

 .تالحظ اللجنة بقلق قلة حتمل اآلباء ملسؤولياهتم -٤٨٧
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توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري هتدف إىل تعزيز قدرات اُألَسر على رعاية أطفاهلا، وإىل         -٤٨٨
 . خاصة بتعزيز دور اآلباءالعناية بصفة

 البيئة األسرية والرعاية البديلة

 وحتيط علماً . تالحـظ اللجـنة مع التقدير عدم وجود أي مؤسسات حلضانة األطفال يف الدولة الطرف         -٤٨٩
  اليت ترعى األطفـال الذين هم يف حاجة إىل حضانة، إال أهنا ال(Operation Youth Quake)" عملية فورة الشـباب"ب  

 .تزال تشعر بالقلق إزاء قلة املوارد املالية والبشرية الالزمة لسري هذه العملية بفعالية

من خالل تزويدها باملوارد " عملية فورة الشباب"تشـجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز      -٤٩٠
 .الكافية والدعم الالزم لتمكينها من العمل بفعالية

 إيذاء األطفال وإمهاهلم

رحب اللجنة بربنامج منع إيذاء الطفل الذي وضعته الدولة الطرف وبغريه من اجلهود اليت بذلتها لتناول                ت -٤٩١
 .بيد أهنا ال تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدالت إيذاء األطفال يف الدولة الطرف. مسألة إيذاء األطفال وإمهاهلم

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٤٩٢

اسات حول العنف املرتيل، وإساءة معاملة األطفال وإيذائهم، مبا يف ذلك االعتداء            إجراء در  )أ( 
 اجلنسي داخل األسرة، هبدف اعتماد سياسات وبرامج فعالة ملكافحة مجيع أشكال اإليذاء؛

إقامة نظام وطين لتلقي الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها، وإحالة الدعاوى إىل القضاء عند              )ب( 
  بطريقة تراعي مشاعر الطفل وتضمن خصوصية الضحايا؛الضرورة، وذلك

تعزيز أنشطة شعبة الرعاية االجتماعية وتعاوهنا مع املنظمات غري احلكومية وتزويدها باملوارد             )ج( 
الضرورية لوضع نظام وطين شامل لالستجابة من شأنه أن يقدم، حيثما كان ذلك ضرورياً، الدعم واملساعدة                

 ى حد سواء؛للضحايا واملعتدين عل

التماس املساعدة التقنية، يف هذا الصدد، من جهات منها اليونيسيف وبرنامج األمم املتحدة              )د( 
 .اإلمنائي

  خدمات الصحة األساسية والرعاية-٦

 األطفال املعوقون

سبة كبرية  تشـعر اللجنة بالقلق إزاء األطفال املعوقني الذين غالباً ما يعانون من التمييز اجملتمعي، وألن ن                -٤٩٣
 .منهم ال تلتحق باملدارس أو ال تشارك يف احلياة االجتماعية والثقافية
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 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٤٩٤

 مواصـلة تعزيـز اجلهـود الرامية إىل مكافحة السلوكيات التمييزية ضد األطفال املعوقني،          )أ( 
 مجيع جوانب احلياة االجتماعية والثقافية؛ال سيما فيما بني األطفال والوالدين، وتعزيز مشاركتهم يف 

وضـع استراتيجية تشمل تدريب املعلمني تدريباً مناسباً لضمان إتاحة فرص التعليم جلميع              )ب( 
 األطفال املعوقني، وحيثما أمكن، إشراكهم يف النظام التعليمي العادي؛

 قرار اجلمعية العامة   (قني  اإلحاطـة علماً بالقواعد املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعو          )ج( 
 وتوصـيات اللجـنة الـيت اعتمدهتا يوم مناقشتها العامة بشأن حقوق األطفال املعوقني              ) ، املـرفق  ٤٨/٩٦

)CRC/C/69 ٣٣٩ إىل ٣١٠، الفقرات من.( 

 الصحة واخلدمات الصحية

ل املسائل املتعلقة باخلدمات  بيـنما حتـيط اللجنة علماً بالتدابري اإلجيابية اليت اختذهتا الدولة الطرف لتناو             -٤٩٥
الصحية، فإهنا ال تزال تشعر بالقلق إزاء قلة توافر املياه الصاحلة للشرب ومرافق الصرف الصحي الكافية يف مناطق 

 .معينة من البلد وال سيما يف اإلقليم الكارييب

ه الصاحلة للشرب ومرافق    توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة لكفالة توفري امليا           -٤٩٦
 .الصرف الصحي الكافية يف كافة أرجاء البلد

 صحة املراهقني

ارتفاع نسبة احلمل لدى املراهقات ونسبة تعاطي اخلمور بني املراهقني، وإزاء          تشـعر اللجنة بالقلق إزاء       -٤٩٧
 .بة لألطفال اهلنود الكاريبينيوبالنسعدم كفاية مستوى خدمات الصحة العقلية للشباب، ال سيما يف املناطق الريفية 

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٤٩٨

اختاذ تدابري فعالة خلفض معدل محل املراهقات، وذلك بوسائل منها جْعل التثقيف الصحي، مبا  )أ( 
 ل منع احلمل؛فيه التثقيف اجلنسي، جزءاً من املناهج التعليمية املدرسية وتعزيز احلملة اإلعالمية بشأن استخدام وسائ

اختاذ تدابري وقائية فعالة وغريها من التدابري ملواجهة تزايد إقبال املراهقني على تعاطي اخلمور،  )ب( 
ولـزيادة توفري خدمات إسداء املشورة وخدمات الدعم وجعل هذه اخلدمات يف متناول املراهقني، ال سيما                

 ؛األطفال اهلنود الكاريبيون

عقلية وإسداء املشورة، مبا يكفل إتاحتها ومالءمتها جلميع املراهقني،         تعزيز خدمات الصحة ال    )ج( 
 . واألطفال الذين يعيشون يف املناطق الريفيةاألطفال اهلنود الكاريبيونمبن فيهم 
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  التعليم واألنشطة الترفيهية والثقافية-٧

بيل الصندوق االستئماين للتعليم    حتيط اللجنة علماً باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لوضع برامج، من ق            -٤٩٩
بيد أهنا تشعر بالقلق إزاء مدى      . والـتوزيع اجملـاين للكتب املدرسية، هبدف تقدمي يد املساعدة لألطفال الفقراء           

وتشعر اللجنة كذلك ببالغ القلق إزاء نوعية التعليم، والتحاق الفتيات احلوامل واألمهات  . اسـتدامة هذه الربامج   
 .، وارتفاع معدل التسرب من التعليم، ال سيما يف صفوف الفتياناملراهقات بالتعليم

 :بشأن أهداف التعليم، مبا يلي) ٢٠٠١ (١ُتوصي اللجنة الدولة الطرف، يف ضوء تعليق اللجنة العام رقم  -٥٠٠

أن تدرس بعناية املخصصات اليت ترصدها يف امليزانية والتدابري اليت تتخذها يف هذا اجملال، من  )أ( 
  تأثريها يف اإلعمال التدرجيي حلق الطفل يف التعليم واألنشطة الترفيهية؛حيث

أن تسعى إىل تنفيذ قدر أكرب من تدابري املشاركة بغية تشجيع األطفال، وخاصة الفتيان، على  )ب( 
 مجيع  البقاء يف املدرسة خالل فترة التعليم اإللزامي؛ وأن تتخذ املزيد من التدابري لتيسري وصول األطفال من               

 فئات اجملتمع إىل التعليم، وال سيما األطفال الفقراء؛

أن حترص على أن يستخدم املسؤولون عن اإلشراف على املواظبة على الدراسة وسائل تراعي  )ج( 
 مشـاعر الطفل جلذب املزيد من األطفال إىل املدرسة، وأن تتخذ تدابري أخرى لتقدمي حوافز لألطفال جتعلهم                 

 ام التعليمي؛ال يغادرون النظ

 أن توفر فرص التعليم للفتيات احلوامل واألمهات املراهقات حىت يتمكّن من إمتام تعليمهن؛ )د( 

 أن تواصـل تدريـب ودعـم املعـلمني الشـباب باخلصـوص وأن حتتفظ باملعلمني يف التعليم                   )ه( 
 االبتدائي والثانوي؛

  التعليمية؛أن ُتدرج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف املناهج )و( 

 .أن تلتمس املزيد من املساعدة التقنية من جهات منها اليونيسيف واليونسكو )ز( 

  تدابري احلماية اخلاصة-٨

 تعاطي املخدرات

بيد أهنا تشعر بالقلق إزاء  . ترحـب اللجنة بوجود وحدة مكافحة تعاطي املخدرات داخل وزارة الصحة           -٥٠١
القلق كذلك إزاء عدم حتديد سن قانونية لشراء اخلمور وغريها من املواد            وتشعر اللجنة ب  . مدى استدامة أنشطتها  

 .اخلاضعة للرقابة
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توصي اللجنة الدولة الطرف بتزويد وحدة مكافحة تعاطي املخدرات باملوارد البشرية واملالية الكافية          -٥٠٢
غريها من املواد اخلاضعة وتوصيها كذلك بتحديد السن القانونية لشراء اخلمور و. لضمان مواصلتها ألنشطتها

 . عاما، وباختاذ كافة التدابري الالزمة إلعمال هذه السن وإنفاذها على حنو تام١٨للرقابة ب  

 قضاء األحداث

وفقاً "تشـعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود حماكم لألحداث وإزاء جواز احلكم على األطفال بالسجن                 -٥٠٣
 .دهم سراًوالسجن مدى احلياة، وجبل" هلوى الرئيس

 :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي -٥٠٤

 من االتفاقية،   ٤٠ و ٣٩ و ٣٧ضـمان تنفـيذ معايري قضاء األحداث، تنفيذاً تاماً، وخباصة املواد             )أ( 
ومبادئ األمم املتحدة   ) قواعد بيجني (وكذلـك قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث            

، وذلك يف ضوء يوم املناقشة العامة الذي عقدته اللجنة يف      )مبادئ الرياض التوجيهية  (يهية ملنع جنوح األحداث     التوج
 ؛(CRC/C/69) بشأن إدارة شؤون قضاء األحداث ١٩٩٥عام 

تعزيـز الـربامج التدريبية املتعلقة باملعايري الدولية ذات الصلة واليت تستهدف مجيع املهنيني املعنيني          )ب( 
 ظام قضاء األحداث؛بن

الـتماس املسـاعدة التقنية من منظمات منها اليونيسيف ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق               )ج( 
 .اإلنسان

 :كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي -٥٠٥

لكي تكون القرارات   " وفقاً هلوى الرئيس  "سجن  إعـادة الـنظر يف احلكم على األطفال بال         )أ( 
  عن قضاة؛صادرة

 إلغاء عقوبة اجللد والسجن مدى احلياة؛ )ب( 

 .فصل األطفال عن الكبار يف مراكز االحتجاز، مبا فيها مراكز احلبس االحتياطي )ج( 

 األطفال املنتمون إىل إحدى فئات األقليات أو مجاعات السكان األصليني

بيد أهنا تشعر بالقلق إزاء عدم      . طفال اهلنود الكاريبيني  تعترف اللجنة مبختلف التدابري اليت اختذت فيما يتعلق باأل         -٥٠٦
 .متتعهم حبقوقهم بالكامل، ال سيما فيما يتعلق بوصوهلم إىل التعليم والصحة بسبب انتشار الفقر على نطاق واسع

 توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة تعزيز جهودها الرامية إىل حتسني متتع األطفال اهلنود الكاريبيني          -٥٠٧
 .حبقوقهم، ال سيما باختاذ تدابري فعالة للتخفيف من حدة الفقر يف إقليم اهلنود الكاريبيني
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  الربوتوكوالن االختياريان امللحقان باتفاقية حقوق الطفل-٩

بيـنما ترحـب اللجـنة بالتصديق على الربوتوكولني االختياريني امللحقني باالتفاقية بشأن بيع األطفال      -٥٠٨
الـبغاء ويف املـواد اخلليعة، وبشأن اشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، فإهنا تالحظ بقلق أن          واسـتغالهلم يف    

 .فات موعد تقدميهاالتقريرين األوليني بشأن الربوتوكولني االختياريني قد 

ت حتث اللجنة الدولة الطرف على تقدمي تقريريها األوليني بشأن الربوتوكولني االختياريني يف أقرب وق -٥٠٩
 .ممكن

  نشر الوثائق-١٠

 من االتفاقية، جبعل التقرير األويل والردود ٤٤ من املادة    ٦توصـي اللجـنة أخرياً، يف ضوء الفقرة          -٥١٠
اخلطـية اليت قدمتها الدولة الطرف متاحة للجمهور على نطاق واسع وبأن تنظر يف نشر التقرير مع احملاضر                  

وينبغي توزيع تلك الوثيقة على نطاق . يت اعتمدهتا اللجنة بشأنه املوجـزة واملالحظات اخلتامية ذات الصلة ال      
واسع إلثارة النقاش وإذكاء الوعي باالتفاقية وتنفيذها ورصدها لدى احلكومة والربملان واجلمهور العام، مبا يف 

 .ذلك املنظمات غري احلكومية املعنية

  التقرير القادم-١١

، )CRC/C/139انظر  (اعتمدهتا بشأن تقدمي التقارير على أساس دوري        تؤكد اللجنة، يف ضوء التوصية اليت        -٥١١
ومن اجلوانب .  من االتفاقية٤٤عـلى أمهية األخذ مبمارسة لتقدمي التقارير تكون متوافقة توافقاً تاماً مع أحكام املادة            

لجنة حقوق الطفل   اهلامـة ملسـؤوليات الدول األطراف جتاه األطفال مبوجب االتفاقية ضمان إتاحة فرص منتظمة ل              
ويف هذا الصدد، يعترب قيام الدول األطراف بتقدمي التقارير على أساس           . للـنظر يف الـتقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية        
وكتدبري استثنائي يرمي إىل مساعدة الدولة الطرف على الوفاء بالتزامها          . منتظم ويف الوقت املناسب أمراً بالغ األمهية      

تفق اتفاقاً تاماً مع أحكام االتفاقية، تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريريها الدوريني الثاين               بتقدمي التقارير مبا ي   
وينبغي . ، وهو التاريخ احملدد لتقدمي التقرير الثالث      ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ١والثالث يف تقرير موحد يف موعد أقصاه        

وتنتظر اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم     ). CRC/C/118انظر  ( صفحة   ١٢٠أال يتجاوز عدد صفحات هذا التقرير       
 .تقاريرها بعد ذلك كل مخس سنوات، على حنو ما تنص عليه االتفاقية

 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية: املالحظات اخلتامية للجنة حقوق الطفل

 يف  (CRC/C/65/Add.24)نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الثاين جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية            -٥١٢
، ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ١، املعقودتني يف    )CRC/C/SR.966 و CRC/C/SR.965انظر   (٩٦٦ و ٩٦٥جلسـتيها   

 .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٤يونيه / حزيران٤، املعقودة يف )CRC/C/SR.971انظر  (٩٧١واعتمدت يف اجللسة 
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  مقدمـة-ألف 

كما حتيط علماً   . ة الطرف تقريرها الذي أعد وفقاً للمبادئ التوجيهية املقررة        ترحب اللجنة بتقدمي الدول    -٥١٣
، مما أتاح فهماً أوضح حلالة األطفال يف (CRC/C/Q/PRK/2)بتقدمي الردود اخلطية على قائمة املسائل يف موعدها 

 .وتالحظ اللجنة احلوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف. الدولة الطرف

 تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته �باء 

 :تالحظ اللجنة مع التقدير اعتماد القوانني التالية اليت ترمي إىل تعزيز تنفيذ االتفاقية -٥١٤

 ؛ عاماً؛ مبا يف ذلك لألطفال املعوقني١١، الذي يوفر التعليم اجملاين ملدة ١٩٩٩قانون التعليم، املعتمد يف  )أ( 

، الذي يضمن املساواة للمعوقني يف إمكانية       ٢٠٠٣القـانون اخلاص حبماية املعوقني، املعتمد يف         )ب( 
 الوصول إىل األماكن العامة ووسائل املواصالت واخلدمات العامة؛

 .١٩٩٨القانون اخلاص بالشكاوى وااللتماسات، املعتمد يف  )ج( 

إدخاهلا يف خمتلف األحكام التشـريعية بغية تعزيز تنفيذ االتفاقية، وتالحظ اللجنة أيضاً التعديالت اليت مت  -٥١٥
 ، وقانون التعويض عن األضرار     )١٩٩٠(، والقانون اخلاص بالرعاية الطبية      )١٩٩٩(مبـا يف ذلك قانون املواطنة       

 ).٢٠٠٢(، وقانون اإلرث )٢٠٠١(

 .٢٠٠١ل التمييز ضد املرأة يف عام كذلك تالحظ اللجنة التصديق على اتفاقية القضاء على مجيع أشكا -٥١٦

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ االتفاقية�جيم 

حتـيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف ما زالت تعاين من تفكك روابطها االقتصادية التقليدية يف بداية                  -٥١٧
ألمر الذي يؤثر سلباً على     التسـعينات، ومـن آثار الكوارث الطبيعية اليت تعرضت هلا يف منتصف التسعينات، ا             

 .٢٠٠٢اقتصادها وقدرهتا التجارية، بالرغم من عملية اإلصالح االقتصادي اليت بدأهتا منذ 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات�دال 

  تدابري التنفيذ العامة-١

 التوصيات السابقة للجنة

ها والتوصيات اليت قدمتها    الحـظ اللجـنة مـع االرتـياح أن بعضـاً مـن الشواغل اليت أعربت عن                ت -٥١٨
(CRC/C/15/Add.88)         بعد النظر يف التقرير األويل للدولة الطرف (CRC/C/3/Add.41) متت معاجلتها عن طريق 

، وعدم التمييز   )٢٢الفقرة  (بيد أن التوصيات املتعلقة بعدة مسائل منها مجع البيانات          . تدابري تشريعية وسياسات  
 ،)١٩الفقرة  (، وإيذاء الطفل وإمهاله     )١٣الفقرة  (، والعقاب البدين    )١١الفقرة  (ائه  ومصـاحل الطفل الفضلى واحترام آر     
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وتشري اللجنة إىل أن    . مل جتر متابعتها بالقدر الكايف    ) ٣٤الفقرة  (، وقضاء األحداث    )٢٩الفقرة  (والرعاية البديلة   
 .هذه الشواغل والتوصيات ترد من جديد يف هذه الوثيقة

لة الطرف على بذل أقصى جهودها ملعاجلة تلك التوصيات الواردة يف املالحظات            حتـث اللجنة الدو    -٥١٩
اخلتامية على التقرير األويل واليت مل تنفَّذ بعد وملعاجلة قائمة الشواغل الواردة يف هذه املالحظات اخلتامية على         

  .التقرير الدوري الثاين جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

 التشريعات

ـ  -٥٢٠  أعاله، فإهنا ال تزال قلقة ألن       ٣نما حتـيط اللجنة علماً باإلصالحات التشريعية املذكورة يف الفقرة           بي
 .التشريعات احمللية ليست كلها متوافقة توافقاً تاماً مع املبادئ واألحكام الواردة يف االتفاقية

فق تشريعاهتا احمللية توافقاً تاماً توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كافة التدابري الالزمة لضمان توا -٥٢١
 .مع املبادئ واألحكام الواردة يف االتفاقية وضمان تنفيذ القوانني اليت سبق تعديلها أو اعتمادها تنفيذاً فعاالً

 خطة العمل الوطنية والتنسيق

 ١٩٩٩ل  أبري/ نيسان ٢٨ترحـب اللجـنة بإنشاء جلنة التنسيق الوطنية لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل يف               -٥٢٢
، اليت حتدد أهدافاً واضحة وجدوالً زمنياً       )٢٠١٠-٢٠٠١(وباعـتماد خطة العمل الوطنية الثانية لرفاه األطفال         

للوفاء هبذه األهداف، غري أن اللجنة تشعر بالقلق ألن هذه اخلطة ال تتناول حقوق الطفل بطريقة شاملة، ولعدم                  
وتأسف اللجنة أيضاً لنقص    . ختلفة يف تنفيذ هذه اخلطة    وجـود تنسـيق واضح للجهود اليت تبذهلا الوزارات امل         

 .املعلومات بشأن املوارد املالية والبشرية املوفرة لكل من تنفيذ اخلطة وتنسيقها

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٥٢٣

اختـاذ اخلطـوات الالزمة إما لتكملة خطة العمل الوطنية القائمة، أو النظر يف صياغة خطة                 )أ( 
عامل صاحل  "يدة وشاملة تتضمن األهداف اإلمنائية لأللفية وتعكس االستنتاجات الواردة يف الوثيقة املعنونة             جد

، وإشراك الوكاالت التابعة ملنظومة األمم املتحدة، واملنظمات غري احلكومية الدولية، والبلدان املاحنة،             "للطفل
 فضالً عن األطفال يف هذه اجلهود؛

 هيئة حكومية واحدة تكون مسؤولة عن التنسيق الفعال لألنشطة الرامية إىل            تعيني أو إنشاء   )ب( 
تنفـيذ خطة العمل الوطنية يف املستقبل، وختصيص املوارد البشرية واملالية لتنفيذ اخلطة تنفيذاً كامالً، وإنشاء       

ة املتعلقة بتنفيذ اتفاقية وينبغي هلذه اهليئة أيضاً أن تنسق مجيع األنشط. آليات مالئمة للتنسيق والرصد والتقييم
 .حقوق الطفل، مبا يف ذلك األنشطة على املستويات احمللية، فضالً عن املالحظات اخلتامية للجنة

 الرصد املستقل

، فإهنا  ١٩٩٨يونيه  /بيـنما ترحـب اللجنة باعتماد القانون اخلاص بالشكاوى وااللتماسات يف حزيران            -٥٢٤
د العديد من املؤسسات املختصة يف تلقي الشكاوى، فإن ذلك يقتصر على            تالحظ مع القلق أنه، بالرغم من وجو      
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وعالوة على هذا، تعرب اللجنة عن قلقها ألن هذه املؤسسات غري مستقلة وإمكانية . الشكاوى اليت تتعلق بوالياهتا
 .الوصول إليها حمدودة وألن معرفة األطفال بوجودها وبوظائفها قليلة أو منعدمة

ـ    -٥٢٥ نة الدولة الطرف بتحسني آلية تقدمي الشكاوى، بعدة طرق من بينها إصدار مبادئ             توصـي اللج
توجيهـية واضحة ميكن لألطفال فهمها والوصول إليها، وبكفالة عدم تأثري تقدمي الشكاوى الفردية ضد أي                

لة الطرف  وباإلضافة إىل ذلك، توصي اللجنة بشدة أن تنشئ الدو        . مؤسسة بعينها تأثرياً سلبياً على األطفال     
 للجنة بشأن املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، ومبادئ ٢آلية مستقلة وفعالة، مع مراعاة التعليق العام رقم 

وينبغي ملثل هذه املؤسسة أن ترصد تنفيذ االتفاقية، وأن تكون متاحة      ). ٤٨/١٣٤قـرار اجلمعـية العامة      (بـاريس   
ة الكافية، وأن ختّول سلطة معاجلة الشكاوى الواردة من األطفال          بسـهولة لألطفال، ومزودة باملوارد البشرية واملالي      

 . معاجلة سريعة تراعي مشاعر الطفل، وتوفر سبل االنتصاف من انتهاكات حقوق الطفل املنصوص عليها يف االتفاقية

 التعاون مع اجملتمع املدين

فية إلشراك اجملتمع املدين يف تنفيذ      يسـاور اللجنة القلق ألنه، رغم توصياهتا السابقة، مل تبذل جهود كا            -٥٢٦
 .االتفاقية، وهنجها القائم على احلقوق، ويف عملية تقدمي تقاريرها

توصـي اللجـنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها من أجل إشراك اجملتمعات احمللية وغريها من عناصر           -٥٢٧
ات والربامج، ويف عملية صياغة التقرير اجملتمع املدين يف مجيع مراحل تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك وضع السياس

 .القادم الذي سيقدم إىل اللجنة

 املوارد املخصصة لألطفال

تشعر اللجنة بالقلق ألنه بالرغم من زيادة خمصصات امليزانية االجتماعية، فإن النفقات املخصصة لألطفال  -٥٢٨
 . ر السننيبالقيمة املطلقة، ال سيما يف قطاعي التعليم والصحة، اخنفضت مع مرو

 من االتفاقية تنفيذاً كامالً، وذلك ٤توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تويل اهتماماً خاصاً لتنفيذ املادة  -٥٢٩
" إىل أقصى حدود مواردها املتاحة، وحيثما يلزم، يف إطار التعاون الدويل          "بإيالء أولوية يف خمصصات امليزانية      

جتماعية والثقافية، وخصوصاً األطفال الذين ينتمون إىل الفئات        لضمان إعمال حقوق الطفل االقتصادية واال     
 .احملرومة اقتصادياً

 مجع البيانات

تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود معلومات موثوقة ولالفتقار إىل نظام وطين مالئم جلمع البيانات النوعية                -٥٣٠
 . الدولة الطرف على اعتماد سياسات وبرامج مالئمةوالكمية يف مجيع اجملاالت اليت تشملها االتفاقية، مما حيد من قدرة

توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف إنشاء نظام جلمع البيانات النوعية والكمية ووضع املؤشرات  -٥٣١
. مـتوافق مع االتفاقية ومصنف حسب النوع والعمر، واألقاليم واملدن، فضالً عن املناطق احلضرية والريفية              

. ، مع التركيز على األطفال املستضعفني بشكل خاص١٨ا النظام مجيع األطفال حىت سن وينبغي أن يشمل هذ
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كذلك تشجع الدولة الطرف على استخدام هذه املؤشرات والبيانات يف صياغة القوانني والسياسات والربامج 
وتوصي اللجنة . ليالرامية إىل رصد وتقييم وتنفيذ االتفاقية على حنو فعال على كل من املستويني الوطين واحمل        

بأن تلتمس الدولة الطرف املساعدة التقنية من منظمات منها منظمة األمم املتحدة للطفولة، وصندوق األمم               
 . املتحدة للسكان، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 التعاون الدويل

خصصة واملنظمات غري   تالحـظ اللجنة أن تعاون الدولة الطرف مع هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املت             -٥٣٢
احلكومية الدولية أسهم بشكل ملحوظ يف إعمال حقوق الطفل، ولكنها تشعر بالقلق ألن نسبة كبرية من األطفال 

 .ال تزال حتتاج إىل مساعدة إنسانية، مما يبني ضرورة قيام الدولة بتعزيز تعاوهنا الدويل

مع هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة توصـي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تعاوهنا الدويل          -٥٣٣
وجمتمع املاحنني يف جمال ختطيط السياسات، وبأن توفر هلم إمكانية الوصول حبرية إىل مجيع الفئات املستضعفة،                
وخاصة األطفال، وإىل املناطق اليت حتتاج إىل اهتمام خاص، وإىل املعلومات املتعلقة بالسياسات والنفقات املالية 

 .طاع االجتماعييف الق

 التدريب ونشر االتفاقية

بينما حتيط اللجنة علماً بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لتعزيز الوعي مببادئ االتفاقية وأحكامها، فإهنا  -٥٣٤
تـرى أنـه ينبغي تعزيز هذه التدابري وإضفاء الطابع املنهجي عليها مع التركيز بشكل خاص على الطفل بوصفه                   

 ويف هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود خطة منهجية لتقدمي دورات تدريبية وتوعوية               .صاحب حقوق 
 .للفئات املهنية اليت تعمل من أجل األطفال ومعهم، فضالً عن األطفال أنفسهم

 من االتفاقية، توصي    ٤٢واملادة  ) ٣٥، الفقرة   CRC/C/15/Add.88(متشـياً مـع توصياهتا السابقة        -٥٣٥
لدولة الطرف بأن تعزز جهودها لنشر مبادئ االتفاقية وأحكامها باعتبار ذلك تدبرياً لتوعية اجملتمع             اللجـنة ا  

وباإلضافة إىل ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على إقامة دورات تثقيفية وتدريبية منتظمة             . حبقوق الطفل 
 أجلهم، وخاصة الربملانيني، والقضاة بشـأن أحكام االتفاقية جلميع الفئات املهنية اليت تعمل مع األطفال ومن        

واحملامني، وموظفي إنفاذ القانون، وموظفي اخلدمة املدنية، وموظفي البلديات، واملوظفني العاملني يف مؤسسات 
وأمـاكن احـتجاز األطفال، فضالً عن املدرسني واملوظفني الصحيني، واألخصائيني النفسانيني، واألخصائيني            

وميكن طلب املساعدة التقنية يف هذا الصدد من مفوضية األمم املتحدة           . نفسهماالجتماعـيني، واألطفـال أ    
 .حلقوق اإلنسان واليونيسيف، ضمن منظمات أخرى

  تعريف الطفل-٢

 سنة، ال يؤّمن احلماية الكاملة جلميع       ١٧ بتكـرر اللجـنة شواغلها السابقة اليت مفادها أن سن الرشد، احملدد              -٥٣٦
 الذي  ،)١٧(، وأن بعض احلدود الدنيا للسن القانونية تتسم بالتمييز، مثل سن زواج الفتيات              ١٨األشخاص دون سن ال       

 ).١٨(خيتلف عن سن زواج الفتيان 
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كما توصي اللجنة   .  سنة ١٨تكرر اللجنة توصيتها بأن تقوم الدولة الطرف برفع سن الرشد ليصبح             -٥٣٧
 ). سنة١٨(الفتيان  صبح مثل سن زواجالدولة الطرف برفع احلد األدىن لسن زواج الفتيات لي

  املبادئ العامة-٣

 عدم التمييز

يساور اللجنة القلق ألن بعض فئات األطفال، مبن فيهم املعوقون، واألطفال املنتمون إىل فئات اجتماعية                -٥٣٨
ى اخلدمات  خمتلفة، واألطفال الذين يعيشون يف مناطق ريفية ومناطق نائية، يعانون من التفاوتات يف احلصول عل              

 .ويف بعض احلاالت، ما زالت الفتيات يعانني من األفكار النمطية التقليدية املتحيزة. األساسية

توصـي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف من جهودها لتكفل إعمال القوانني املوجودة اليت تضمن                -٥٣٩
 تعتمد استراتيجية استباقية شاملة للقضاء  من االتفاقية، وبأن٢مبدأ عدم التمييز واالمتثال التام ألحكام املادة 

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تويل اهتماماً خاصاً . على مجيع أشكال التمييز ضد كافة الفئات الضعيفة
لألطفال املعوقني، واألطفال الذين ينتمون إىل فئات اجتماعية خمتلفة، واألطفال الذين يعيشون يف مناطق ريفية 

 . فضالً عن منع أشكال التنميط التقليدية املتحيزة ضد الفتيات والنساء ومكافحتهاومناطق نائية،

وتطلـب اللجـنة إىل الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري القادم معلومات حمددة عّما اختذته من        -٥٤٠
يربان تدابـري ونفّذتـه من برامج ذات صلة باتفاقية حقوق الطفل على سبيل متابعة إعالن وبرنامج عمل د                 

املعتمدين يف املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،               
 . بشأن أهداف التعليم١مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 

 احترام آراء الطفل

الشباب واحتادات تالحـظ اللجنة أن األطفال ُتتاح هلم فرص املشاركة، بشكل رئيسي من خالل رابطة              -٥٤١
غري أهنا تشعر بالقلق لعدم إيالء االعتبار الكايف لرأي الطفل وألن احترام رأي الطفل ال يزال حمدوداً                 . األطفـال 

داخـل األسرة واملدرسة واحملاكم وأمام السلطات اإلدارية ويف اجملتمع عامة، وُيعزى ذلك يف أغلب األحيان إىل                 
ورها القلق أيضاً ألن مشاركة الطفل تظل مفهوماً رمسياً وهرمياً بصورة أساسية،        ويسا. املواقف التقليدية واألبوية  

 .وألن قنوات املشاركة اإلبداعية وغري الرمسية ال توىل اعتباراً ووزناً كافيني

تشـجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان إيالء آراء األطفال االعتبار الواجب، وفقاً ألحكام املادة                -٥٤٢
اقـية، يف األسرة واملدارس واحملاكم ويف مجيع العمليات اإلدارية وغريها من اإلجراءات ذات               مـن االتف   ١٢

الصلة هبم، وينبغي االضطالع بذلك بعدة طرق منها اعتماد تشريعات وسياسات مناسبة، وتدريب املهنيني،              
 .وخارجهاوزيادة وعي اجلمهور العام، وإقامة أنشطة إبداعية وغري رمسية حمددة داخل املدارس 
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  احلقوق واحلريات املدنية-٤

يسـاور اللجنة القلق إزاء نقص املعلومات بشأن احلقوق املدنية والسياسية، واستمرار ورود تقارير عن                -٥٤٣
القيود املفروضة على احلقوق املدنية والسياسية للمواطنني، مبن فيهم األطفال، وخاصة حرية الرأي والتعبري والفكر 

ين والتنقل فضالً عن احلق يف اخلصوصية على حنو ما نصت عليه جلنة حقوق اإلنسان يف قراريها       والوجـدان والد  
 .٢٠٠٤/١٣ و٢٠٠٣/١٠

توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تقدم معلومات حمددة يف تقريرها القادم، مستشهدة بأمثلة على           -٥٤٤
 مع اإلشارة بشكل خاص ١٨دون سن ال  املمارسات اليومية، وأساليب تطبيق األحكام احمللية على األشخاص 

 من االتفاقية، مبا يف ذلك حرية الرأي والتعبري والفكر ١٧ إىل ١٣إىل احلقـوق املنصوص عليها يف املواد من      
 .والضمري والدين والتنقل، فضالً عن احلق يف اخلصوصية

 هينةالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امل

تشـعر اللجنة بالقلق إزاء ورود تقارير خمتلفة عن استمرار بعض أشكال العنف املؤسسي ضد أشخاص                 -٥٤٥
 .، وال سيما يف أماكن االحتجاز ويف املؤسسات االجتماعية١٨دون سن ال  

ف توصـي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة وتعزيز مجيع التدابري الالزمة ملنع أي شكل من أشكال العن   -٥٤٦
 .املؤسسي والقضاء عليه

 العقاب البدين

بينما ترحب اللجنة باخلطوات اإلجيابية اليت اختذهتا الدولة الطرف وباملعلومات اليت تفيد بأهنا قضت على                -٥٤٧
العقاب البدين تقريباً بعدة طرق منها احلمالت العامة، فإهنا ال تزال تشعر بالقلق ألنه بالنظر إىل العادات التقليدية، 

 .ا زال ميكن ممارسة العقاب البدين وقبوله يف املدارس واألسر ومؤسسات الرعايةم

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز محالت التوعية العامة اليت تضطلع هبا للتشجيع على  -٥٤٨
لى مجيع ممارسـة أشـكال التأديـب اإلجيابـية والقائمة على املشاركة وغري العنيفة كبديل للعقاب البدين ع      

 .مستويات اجملتمع

  البيئة األسرية والرعاية البديلة-٥

 مسؤوليات الوالدين وخدمات رعاية األطفال

حتيط اللجنة علماً مع التقدير بالتزام الدولة الطرف بالرعاية يف مرحلة الطفولة املبكرة استناداً إىل القانون  -٥٤٩
ا تشعر بالقلق إزاء التدخل املفرط للدولة يف رعاية الطفولة          غري أهن . ١٩٧٦اخلاص برعاية األطفال وتربيتهم لعام      

عـلى حسـاب دور الوالديـن، األمـر الذي يعوق النمو النفساين واالجتماعي لألطفال ومنو مداركهم، ومن                  
املمارسات اليت تثري القلق بصفة خاصة املمارسة الواسعة االنتشار املتمثلة يف إيداع األطفال يف احلضانات من يوم                 
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وعالوة على ذلك، تعرب اللجنة عن      . االثـنني إىل يوم السبت، والتخلي عن تربية التوأمني والثالثة توائم للدولة           
 .قلقها إزاء نقص املوارد البشرية واملالية املتاحة للحضانات، الذي يؤثر على نوعية الرعاية

 الطرف بزيادة التركيز يف      من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة     ١٨ مـن املادة     ١يف ضـوء الفقـرة       -٥٥٠
سياساهتا على املسؤوليات الرئيسية للوالدين، وتشجيع وتزويد الوالدين بالدعم الالزم لتمكينهما من رعاية             

 .وتربية أطفاهلما، وختفيض دور الدولة ليصبح دوراً ثانوياً وليس رئيسياً

يف الطفولة املبكرة وبارتفاع معدالت التسجيل وحتيط اللجنة علماً بالتزام الدولة الطرف باالهتمام بالنماء  -٥٥١
بيد أهنا تشعر بالقلق ألن الصعوبات االقتصادية اليت تواجه البلد تؤثر سلباً على . يف دور احلضانة ورياض األطفال  

 .نوعية اخلدمات اليت توفرها مرافق رعاية الطفولة، ولعدم وجود استراتيجية شاملة ملعاجلة هذه املشكلة

اللجـنة الدولـة الطرف بأن تروج لدور احلضانة ورياض األطفال النهارية، وبأن تثين عن               توصـي    -٥٥٢
، الذي ) أيام يف األسبوع٥غالباً ( ساعة  ٢٤استخدام نظام دور احلضانة ورياض األطفال املفتوحة على مدار          

تراتيجية ترمي إىل   وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع اس      . جيـب أال يلجأ إليه الوالدان إال كمالذ أخري        
زيـادة املوارد املالية والبشرية املتاحة ملرافق رعاية الطفولة وتأمني احلد األدىن األساسي من اخلدمات جلميع                

 .املؤسسات، وخاصة فيما يتعلق بالتغذية والتدفئة واملياه والصرف الصحي والنظافة

 فصل األطفال عن والديهم

مات اليت مفادها أنه ميكن أال ُيبلغ األطفال مبكان وجود والديهم إذا كان             يساور اللجنة القلق إزاء املعلو     -٥٥٣
 .الوالدان حمكوماً عليهما بعقوبة اإلصالح من خالل العمل أو حمكوما عليهما باإلعدام الرتكاهبما إحدى اجلرائم

 من ٩ من املادة ٣توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدبري الالزمة، مبا يتماشى مع الفقرة  -٥٥٤
االتفاقـية، إلبالغ األطفال مبكان وجود والديهم، وإلعمال حقهم يف االحتفاظ بعالقات شخصية واتصاالت              

 .مباشرة ومنتظمة بكل من والديهم

 الرعاية البديلة

يف تشـعر اللجنة بالقلق إزاء األعداد املرتفعة نسبيا من األطفال املنفصلني عن والديهم والذين يعيشون                 -٥٥٥
 .مؤسسات، مثل دور الطفولة ومالجئ ومدارس األيتام

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٥٥٦

اختـاذ التدابري الالزمة للحد من إيداع األطفال يف املؤسسات عن طريق تعزيز ودعم نظام                )أ( 
 احمللي؛، وكلما كان ذلك مناسباً، التبين ) أطفال٦-٤(الرعاية البديلة، ودور الرعاية األسرية 

 ٢٥ضمان إجراء استعراض دوري حلاالت اإليداع يف مؤسسات، إذا حدثت، وفقاً للمادة              )ب( 
 من االتفاقية؛
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 النظر يف اعتماد تشريع بشأن التبين، يف ضوء أحكام االتفاقية؛ )ج( 

 بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال       ١٩٩٣الـنظر يف التصديق على اتفاقية الهاي لعام          )د( 
 .بين على الصعيد الدويلالت

 اإليذاء واإلمهال

حتيط اللجنة علماً بالعدد املنخفض املبلغ عنه من حاالت إيذاء األطفال يف األسر، وبعدم وجود أي حاالت إيذاء                   -٥٥٧
 إىل بالنظر"وتشعر اللجنة بالقلق ألن الدولة الطرف تؤكد أنه . خارج األسرة، األمر الذي قد يشري إىل قلة حاالت اإلبالغ

أن حـاالت العنف مع األطفال وإيذائهم وإمهاهلم وإساءة معاملتهم واستغالهلم مل تعد متثل مشكلة اجتماعية، فإن إعادة                  
 وتالحظ أيضاً أن بعض     ).١٤٥، الفقرة   CRC/C/65/Add.24" (إدماج الضحايا يف اجملتمع مل تعد مسألة تثري قلقاً بالغاً         

وميكن أن يكون العدد املنخفض     . ت إيذاء األطفال واستغالهلم تبدو مشوشة     املعلومات املقدمة بشأن انتشار حاال    
 .من احلاالت املبلغة تصويراً للواقع، ولكنه ميكن أن يكون أيضاً دليالً على عدم فعالية نظام اإلبالغ

 :توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي -٥٥٨

 واإلمهال، هبدف وضع استراتيجية ملعاجلة هذه إجـراء دراسـة مـتعمقة عن طبيعة ومدى اإليذاء        )أ( 
 الظاهرة؛

 االهتمام مبعاجلة احلواجز االجتماعية والثقافية املرتبطة بإيذاء األطفال وإمهاهلم؛ )ب( 

 ضمان حصول األطفال الضحايا على اخلدمات وأشكال الدعم املالئمة؛ )ج( 

 والعاملني يف جمال الرعاية، والقضاة      تدريـب الوالدين، واملدرسني، وموظفي إنفاذ القانون،       )د( 
 واملهنيني العاملني يف قطاع الصحة على حتديد حاالت سوء املعاملة واإلبالغ عنها والتعامل معها؛

 .التماس املساعدة من منظمات من ضمنها منظمة األمم املتحدة للطفولة  )ه( 

  خدمات الصحة األساسية والرعاية-٦

 األطفال املعوقون

ـ  -٥٥٩  حلماية حقوق املعوقني واألعمال ٢٠٠٣ظ اللجـنة مع التقدير التشريع اجلديد الذي ُسن يف عام     تالح
، مبا يف ذلك الدراسة االستقصائية األوىل اليت ١٩٩٨النشيطة اليت اضطلعت هبا اجلمعية الكورية لدعم املعوقني منذ 

 للمعوقني، وعدم إدماجهم يف املدارس واجملتمع       غري أهنا ال تزال قلقة إزاء األحوال املعيشية السيئة جداً         . أجـرهتا 
 .بشكل عام، وعدم وجود تدابري إلعادة التأهيل، واملواقف التمييزية السائدة اليت يتعرضون هلا يف اجملتمع

قرار اجلمعية العامة (متشياً مع قواعد األمم املتحدة النموذجية اخلاصة بتحقيق تكافؤ الفرص للمعوقني  -٥٦٠
 صـيات اليت اعتمدهتا اللجنة يف اليوم الذي خصصته للمناقشة العامة بشأن األطفال املعوقني              والتو) ٤٨/٩٦

)CRC/C/69(يوصى بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي ،: 
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 أن تضع سياسة شاملة وجامعة فيما يتعلق باألطفال املعوقني؛ )أ( 

األطفال املعوقني وأن تستخدمها يف     أن تتخذ تدابري فعالة جلمع بيانات إحصائية كافية ومفصلة عن            )ب( 
 وضع سياسات وبرامج للوقاية من اإلصابة باإلعاقة وملساعدة األطفال املعوقني؛

 أن تعزز جهودها الرامية إىل وضع برامج لالكتشاف املبكر حلاالت اإلعاقة والوقاية منها ومعاجلتها؛ )ج( 

 جها قدر اإلمكان يف النظام املدرسي العادي؛أن تضع برامج تعليمية خاصة لألطفال املعوقني وتدر )د( 

أن تـنظم محـالت لتوعية اجلمهور والوالدين بشكل خاص باحلقوق واالحتياجات اخلاصة               )ه( 
 لألطفال املعوقني مبن فيهم األطفال الذين يعانون من مشاكل صحية عقلية؛

اخلاص، مبا فيه التدريب املهين،     أن تزيد كل من املوارد املالية والبشرية، املوجهة إىل التعليم            )و( 
 وأن تزيد الدعم املقدم ألسر األطفال املعوقني؛

أن تلـتمس الـتعاون الـتقين يف تدريب املوظفني املهنيني، مبن فيهم املدرسون العاملون مع              )ز( 
 .األطفال املعوقني من منظمات من ضمنها منظمة األمم املتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العاملية

 الصحة األساسية والرعايةخدمات 

فيما تالحظ اللجنة أن اخلدمات الصحية ُتقدم جماناً وأهنا تغطي مجيع مناطق البلد، فإهنا قلقة إزاء تزايد                  -٥٦١
معـدالت وفيات الرّضع واألطفال، وارتفاع معدالت سوء التغذية والتقّزم لدى األطفال، والزيادات املخيفة يف               

كما أهنا تشعر بقلق بالغ أيضاً ألنه بالرغم من كفاءة . ع معدل إهناء احلمل طوعاًمعدالت وفيات األمهات وارتفا
األطـباء وغريهم من املوظفني الطبيني وشبه الطبيني، فإن املستشفيات والعيادات تعاين بشكل حاد من عجز يف                 

مياه الشرب النظيفة   كذلك يساورها قلق خطري ألن إمكانية احلصول على         . العقـاقري واألدوات الطبية األساسية    
 .نادرة يف البلد، ولرداءة خدمات الصرف الصحي، وألن الفضالت البشرية تستخدم يف بعض احلاالت كأمسدة

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٥٦٢

أن تـتخذ مجـيع الـتدابري الالزمة لتحسني نوعية نظامها الصحي ومستوى إنفاقها يف جمال           )أ( 
ات الرّضع واألطفال واألمهات، والوقاية من األمراض املعدية عن طريق التعجيل           الصحة، وخفض معدل وفي   

بوضـع بـرامج للتحصـني، والوقاية من أمراض من ضمنها أمراض اإلسهال وااللتهابات احلادة للمسالك                
 التنفسية واملالريا ومعاجلتها؛

ة ومدى توافر وسائل منع أن حتسـن إمكانـية احلصـول على املعلومات فيما يتعلق بتنظيم األسر       )ب( 
 احلمل؛

أن تعـاجل بشكل فعال املشكلة اخلطرية املتمثلة يف سوء التغذية عن طريق توفري أغذية غنية                 )ج( 
 باملكونات واملكمالت الغذائية، فضالً عن التوعية بالعادات الصحية يف سن مبكرة؛
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 .أن تلتمس التعاون الدويل عند الضرورة )د( 

 صحة املراهقني

تشـعر اللجـنة بالقلق لعدم إيالء اهتمام كاٍف للمسائل املتعلقة بصحة املراهقني، مبا يف ذلك املشاكل                  -٥٦٣
 .املتصلة بالنماء والصحة العقلية واإلجنابية

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٥٦٤

ن إجـراء دراسـة شـاملة لتقيـيم طبيعة وحجم املشاكل الصحية اليت يعاين منها املراهقو                )أ( 
واستخدام هذه الدراسة كأساس لصياغة سياسات وبرامج لصحة املراهقني مبشاركتهم الكاملة، مع التركيز             
بشـكل خـاص على الوقاية من األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي، وذلك على وجه اخلصوص من خالل                 

 لطفل؛خدمات التثقيف يف جمال الصحة اإلجنابية وخدمات تقدمي املشورة اليت تراعي وضع ا

تعزيز خدمات تقدمي املشورة يف جمال الصحة اإلمنائية والعقلية وإعالم املراهقني هبا ومتكينهم من               )ب( 
 .الوصول إليها

  التعليم واألنشطة الترفيهية والثقافية-٧

 تالحظ اللجنة التزام الدولة الطرف بالتعليم اجملاين للجميع، وخاصة يف ضوء الصعوبات االقتصادية اليت              -٥٦٥
ومع ذلك، ال   .  جماين ١٧تواجهها يف الوقت احلايل، وترحب باملعلومات اليت مفادها أن التعليم اإللزامي حىت سن              

 :تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء اجلوانب اإلشكالية التالية فيما يتعلق بالتعليم

 يف املائة ٨٠-٦٠ارتفـاع معـدالت الغياب واخنفاض معدالت املواظبة يف مواسم معينة بنسبة     )أ( 
 نتيجة للضائقة االقتصادية الطويلة األمد؛

 التكاليف املستترة بالنسبة للوالدين، اليت تشكل عبئاً خطرياً عند إحلاق األطفال باملدارس؛ )ب( 

 نوعية التعليم اليت حتتاج إىل املزيد من التحسني؛ )ج( 

 قبول يف التعليم العايل؛إمكانية تأثري اخللفية واآلراء واألنشطة السياسية على ال )د( 

 من االتفاقية، ال تشكل حمور عملية       ٢٩كـون أهـداف التعليم، على النحو املنصوص عليه يف املادة              )ه( 
 التعلم؛

كـون حقوق اإلنسان، مبا فيها حقوق الطفل، غري مدرجة بالكامل يف املناهج الدراسية، وإمنا                )و( 
 ".لفضيلة والقانونا"تشكل جزءاً فحسب من املقرر الدراسي بشأن 

ترحـب اللجـنة بـاجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف يف اآلونة األخرية لرفع مستوى جودة نظامها           -٥٦٦
 :كما أهنا توصي الدولة الطرف مبا يلي. التعليمي، وتشجعها على مواصلة هذه اجلهود
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وفري التدفئة الكاملة   اختـاذ تدابري ملنع حاالت الغياب أو احلد منها، مبا يف ذلك عن طريق ت               )أ( 
 ملباين املدارس أثناء فصل الشتاء؛

 ضمان حصول التلميذات على الفرص نفسها املتاحة للتالميذ يف الوصول إىل التعليم العايل؛ )ب( 

توعية اجلمهور العام واألطفال بصفة خاصة، لضمان عدم تأثري القوالب النمطية القائمة على              )ج( 
 الميذ من الذكور واإلناث للمواد الدراسية؛أساس اجلنس على اختيار الت

تيسـري حصـول األطفال على املعلومات، مبا يف ذلك تعزيز اجلهود الرامية إىل زيادة فرص                 )د( 
 حصول السكان على مواد من بلدان أخرى، وتدعيم برامج تبادل الطالب؛

 ؛٢التفاقية والتعليق العام للجنة رقم  من ا٢٩كفالة التنفيذ الكامل ألهداف التعليم، مع مراعاة املادة   )ه( 

 إدراج حقوق اإلنسان، وخاصة حقوق الطفل، يف املناهج الدراسية كمادة مستقلة بذاهتا؛ )و( 

الـتماس املسـاعدة التقنية من منظمات منها منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة               )ز( 
 .ومنظمة األمم املتحدة للطفولة

  اخلاصة تدابري احلماية-٨

 األطفال واخلدمة العسكرية

 ١٦يساور اللجنة القلق ألن التشريع املعمول به حالياً حيدد احلد األدىن لسن التطوع يف القوات املسلحة ب   -٥٦٧
، (HR/CESCR/NONE/2003/1)عاماً وألنه وفقاً ملعلومات قدمت إىل اللجنة االقتصادية واالجتماعية والثقافية           

يتعلمون كيف  "ين يذهبون إىل املدارس مبخيمات عسكرية أثناء العطالت الصيفية، حيث           يلـتحق األطفـال الذ    
 ".يفككون وجيمعون األسلحة

 ٣٨ من املادة    ٣توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري الالزمة لكفالة احترام الفقرة              -٥٦٨
، وأن تعطى األولوية    ١٨ و ١٦يد األطفال بني    من االتفاقية وضمان أن يكون التجنيد تطوعاً حقيقياً عند جتن         

كذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على الربوتوكول امللحق باالتفاقية           . ملقدمـي الطلبات األكرب سناً    
وعالوة على ذلك، توصي اللجنة بأن      .  قانوناً ١٨ورفع سن التجنيد والتطوع إىل سن ال          )  أدناه ٦٦انظر الفقرة   (

 . مبكرةلطرف كافة التدابري الالزمة لتجنب جتنيد األطفال عسكرياً يف سنتتخذ الدولة ا

 األطفال العائدون

يساور اللجنة القلق ألنه، وفقاً ملعلومات الدولة الطرف، هناك بعض األطفال من مجهورية كوريا الشعبية  -٥٦٩
.  بالقرب من احلدود اليت يعربوهنا     الدميقراطـية يعربون احلدود ويعيشون فيما يبدو يف شوارع بعض املدن الصينية           

وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء املعلومات اليت تفيد أن األطفال وأسرهم الذين يعودون أو ُيرحَّلون إىل الدولة الطرف 
 .ال ينظر إليهم كضحايا، وإمنا كمرتكيب جرمية
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 :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي -٥٧٠

 اب اليت من أجلها يعرب األطفال احلدود إىل بلدان أخرى؛أن تقيم وحتلل األسب )أ( 

 أن تعامل األطفال العائدين إىل الدولة الطرف كضحايا وليس كمرتكيب جرمية؛ )ب( 

 أن تتفاوض مع السلطات الصينية بشأن إعادة توطينهم اآلمن؛ )ج( 

 .أن تزودهم بالدعم الالزم إلعادة إدماجهم وتقدمي املشورة هلم )د( 

 تغالل االقتصادياالس

، فإهنا تالحظ أن الدولة     ١٦بيـنما حتـيط اللجنة علماً بأن احلد األدىن لسن االستخدام والعمل حمدد ب                  -٥٧١
 ١٨٢ بشأن احلد األدىن لسن االستخدام، ورقم    ١٣٨الطـرف مل تصدق على اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم           

لفورية للقضاء عليها، اللتني من شأن التصديق عليهما أن         بشـأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات ا        
وتالحظ اللجنة أيضاً أن    .  من االستغالل االقتصادي   ١٨يؤدي إىل املزيد من حتسني محاية األشخاص دون سن ال             

 .مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ليست عضواً بعد يف منظمة العمل الدولية

لة الطرف يف االنضمام إىل منظمة العمل الدولية حىت تصبح يف وضع يسمح هلا              توصي اللجنة بأن تنظر الدو     -٥٧٢
 فـيما بعـد بالـنظر يف التصـديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة من أجل محاية األشخاص دون                     

 ).١٦( صارماً  من االستغالل االقتصادي، وبأن تطبق الدولة الطرف احلد األدىن لسن االستخدام تطبيقا١٨ًسن ال  

 االجتار باألطفال

 .تالحظ اللجنة عدم وجود معلومات يف تقرير الدولة الطرف بشأن االجتار بالبشر، وخاصة االجتار باألطفال -٥٧٣

 : وغريها من املواد ذات الصلة يف االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي٣٤يف ضوء املادة  -٥٧٤

 تقييم طبيعة ومدى االجتار بالبشر، وخاصة االجتار باألطفال؛أن جتري دراسة شاملة ل )أ( 

أن تؤمـن احلماية من االستغالل اجلنسي واالجتار باألشخاص يف التشريع ذي الصلة جلميع               )ب( 
 الفتيان والفتيات دون الثامنة عشرة من العمر؛

لعمل املعتمدين يف أن تواصـل جهودها ملكافحة االستغالل اجلنسي عمالً باإلعالن وبرنامج ا   )ج( 
، وبااللتزام العاملي املعتمد يف املؤمتر العاملي ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية             ١٩٩٦عـام   

 .٢٠٠١املعقود يف 

 قضاء األحداث

حتيط اللجنة علماً بأن معظم األشخاص دون سن السابعة عشرة املخالفني للقانون يتم التعامل معهم دون  -٥٧٥
 إىل إجراءات قضائية، ولكـن ليس واضحاً للجنة كيف ُتراعى الضمانات املنصـوص عليها يف االتفاقية،      اللجوء
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ويساورها القلـق بشكـل خاص إزاء استقالل      .  مراعاة كاملة يف هذا الصدد     ٤٠ و ٣٧وال سـيما يف املادتني      
الواضح للجنـة نوع العقوبة    كما يظل مـن غري     . ونـزاهة السـلطات اليت تتخذ القرارات املتصلة بالعقوبات        

وعالوة على . ، اليت تطبق على األشخاص ممن هم دون السابعة عشرة من العمر"إجراءات التربية العامة"املسمى ب  
ذلك، تشعر اللجنة بقلق بالغ ألن أشخاصاً يف السابعة عشرة من العمر يعتربون بالغني يف النظام القضائي ويعاملون 

 يستفيدون من إجراءات احلماية اخلاصة املعترف هبا يف االتفاقية وميكن أن تفرض عليهم              هبـذه الصفة، ومن مث ال     
 ". اإلصالح من خالل العمل"عقوبة 

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٥٧٦

 سنة  ١٨أن تسـتعرض تشريعاهتا وسياساهتا لضمان توافق معاملة مجيع األشخاص حتت سن              )أ( 
 من االتفاقية، ٣٩ و٤٠ و٣٧اً تاماً مع املعايري الدولية لقضاء األحداث، وخاصة املواد املخالفني للقانون توافق

ومبادئ األمم  ) قواعد بيجني (فضالً عن قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث            
 ها تنفيذاً كامالً؛، وأن تكفل تنفيذ)مبادئ الرياض التوجيهية(املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث 

أن تدخـل تعديالت يف قانوهنا حبيث ال حيكم على األشخاص دون الثامنة عشرة من العمر                 )ب( 
 ؛"اإلصالح من خالل العمل"بعقوبة 

أن توفـر يف تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن كيفية توافق النهج غري القضائي                )ج( 
 من االتفاقية ٣٩ و٤٠ و٣٧ق اإلنسان املنصوص عليها يف املواد الذي تتبعه الدولة الطرف مع ضمانات حقو

 ؛"تدابري التربية العامة"وعن طبيعة وتطبيق العقوبة املسماة ب  

أن توفر يف تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن عدد األطفال الذين استأنفوا لدى               )د( 
 نتائج حاالت االستئناف هذه؛سلطة أعلى خمتصة ومستقلة ونزيهة مبقتضى القانون، وعن 

أن تضـع برامج إلعادة إدماج املذنبني من األحداث، مبن فيهم هؤالء الذين خضعوا لتدابري                 )ه( 
 التربية بدالً من االحتجاز؛

أن تلـتمس الـتعاون الـتقين من منظمات من بينها مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق                 )و( 
 .طفولةاإلنسان ومنظمة األمم املتحدة لل

  الربوتوكوالن االختياريان امللحقان باتفاقية حقوق الطفل-٩

توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على الربوتوكولني االختياريني امللحقني باالتفاقية املتعلقني ببيع  -٥٧٧
 .األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة وباشتراك األطفال يف النـزاعات املسلحة

  نشر الوثائق-١٠

 من االتفاقية، جبعل التقرير الثاين والردود اخلطية        ٤٤ من املادة    ٦أخرياً، توصي اللجنة، يف ضوء الفقرة        -٥٧٨
الـيت قدمتها الدولة الطرف متاحة للجمهور على نطاق واسع وبأن تنظر يف نشر التقرير مع احملاضر املوجزة ذات الصلة                    
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وينبغي توزيع تلك الوثيقة على نطاق واسع إلثارة النقاش وإذكاء الوعي           . ا اللجنة بشأنه  واملالحظات اخلتامية اليت اعتمدهت   
 .باالتفاقية وتنفيذها ورصدها لدى احلكومة والربملان واجلمهور العام، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية املعنية

  التقرير القادم-١١

الواردة يف التقرير الصادر عن دورهتا التاسعة والعشرين تؤكد اللجنة يف ضوء التوصية اليت اعتمدهتا و -٥٧٩
، أمهية األخذ مبمارسة لتقدمي التقارير تكون متوافقة        (CRC/C/114)بشـأن تقدمي التقارير على أساس دوري        

ومن اجلوانب اهلامة ملسؤوليات الدول األطراف جتاه األطفال        .  من االتفاقية  ٤٤توافقاً تاماً مع أحكام املادة      
ويف . ب االتفاقية ضمان إتاحة فرص منتظمة للجنة حقوق الطفل للنظر يف التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقيةمبوج

هـذا الصـدد، يعترب قيام الدول األطراف بتقدمي التقارير على أساس منتظم ويف الوقت املناسب أمراً بالغ                  
فاء بالتزامها بتقدمي التقارير بغية االمتثال     وكتدبري استثنائي يرمي إىل مساعدة الدولة الطرف على الو        . األمهية

التام ألحكام االتفاقية، تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريريها الدوريني الثالث والرابع يف تقرير موحد 
وينبغي أال يتجاوز   . ، وهو التاريخ احملدد لتقدمي تقريرها الدوري الرابع       ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٢٠يف  

وتنتظر اللجنة من الدولة الطرف أن      . CRC/C/118)انظر  ( صفحة   ١٢٠ت هذا التقرير املوحد     عدد صفحا 
 .تقدم تقاريرها بعد ذلك كل مخس سنوات، على حنو ما تنص عليه االتفاقية

 فرنسا: املالحظات اخلتامية

  ٩٦٨و ٩٦٧ يف جلستيها    (CRC/C/65/Add.26)نظـرت اللجـنة يف الـتقرير الدوري الثاين لفرنسا            -٥٨٠
، واعتمدت املالحظات اخلتامية التالية يف ٢٠٠٤يونيه /حزيران٢املعقودتني يف ) CRC/C/SR.967 and 968انظر (

 . ٢٠٠٤يونيه / حزيران٤ املعقودة يف ٩٧١جلستها 

  مقدمة-ألف 

لعامة ترحـب اللجـنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاين الذي أُعد وفقا للمبادئ التوجيهية ا            -٥٨١
، لكنها تأسف لعدم تضمينه معلومات عن املقاطعات        (CRC/C/58)املـتعلقة بشكل ومضمون التقارير الدورية       

، اليت  (CRC/C/Q/FRA/2)وترحب اللجنة بالردود اخلطية على قائمة املسائل        . واألقاليم الواقعة فيما وراء البحار    
كما تالحظ اللجنة   .  من أهنا جاءت متأخرة نوعا ما      أتاحت فهما أوضح حلالة األطفال يف الدولة الطرف بالرغم        

مع التقدير حضور وفد رفيع املستوى، وترحب باحلوار الصريح وبالردود اليت قدمها أعضاء الوفد على العديد من 
 . األسئلة اليت طُرحت

  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته-باء 

صديق الدولة الطرف على الربوتوكولني االختياريني امللحقني باتفاقية حقوق الطفل          ترحـب اللجـنة بت     -٥٨٢
ترحب  كما، ات املسلحةالرتاعراك األطفال يف تاشب، واملتعلقني ببيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة

أن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال  بش١٨٢اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
 : وتالحظ اللجنة مع التقدير التطورات اإلجيابية املتعلقة بتنفيذ االتفاقية مثل. واإلجراءات الفورية للقضاء عليها
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 :اعتماد الدولة الطرف خالل السنوات القليلة املاضية للعديد من القوانني واألنظمة، وال سيما )أ( 

 بشأن منع وقمع االعتداءات اجلنسية وتوفري ١٩٩٨يونيه / حزيران١٧ أحكام القانون الصادر يف -
 احلماية للقُّصر؛

 بشأن محاية ١٩٩٣مايو / أيار٢٩التدابري اليت اختذت بعد أن أصبحت اتفاقية الهاي الصادرة يف  -
 تشرين  ١األطفـال والـتعاون يف جمـال التبين على املستوى الدويل سارية املفعول اعتبارا من                

، والقانون  )١٩٩٨مارس  / آذار ٧ الصادر يف    ١٤٧-٩٨القـانون رقم    (١٩٩٨أكـتوبر   /ولاأل
  خبصوص التبين على املستوى الدويل؛ ٢٠٠١فرباير / شباط٦الصادر يف هذا الشأن يف 

  واملتعلق باملزايا اإلضافية يف حالة الطالق؛٢٠٠٠يونيه / حزيران٣٠القانون الصادر يف  -

 واملتعلق حبقوق الزوج واألطفال الباقني على ٢٠٠١ديسمرب /نون األول كا ٣القانون الصادر يف     -
 قيد احلياة، الذي ألغى التمييز يف حق املرياث ضد األطفال املولودين خارج إطار الزواج؛ 

  بشأن سلطة األبوين؛٢٠٠٢مارس / آذار٤القانون الصادر يف  -

 ئالت؛ بشأن أمساء العا٢٠٠٢مارس / آذار٤القانون الصادر يف  -

  بشأن محاية الطفولة؛٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٢القانون الصادر يف  -

التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف ملتابعة توصيات اللجنة، وال سيما تأسيس أمانة مظامل لألطفال  )ب( 
شاء وفد برملاين   ، وإنشاء جلنة حتقيق معنية حبقوق الطفل يف فرنسا وإن         )٢٠٠٠مارس  / آذار ٦القانون الصادر يف    (

، فضالً عن إنشاء مرصد وطين معين باألطفال        )٢٠٠٣فرباير  / شباط ١٣القانون الصادر يف    (معين حبقوق الطفل    
 ). ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٢القانون الصادر يف (املعرضني للخطر 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 

  تدابري التنفيذ العامة-١

 ها اللجنة سابقاًالتوصيات اليت قدمت

تعـرب اللجـنة عـن أسـفها نظـراً ألن بعـض الشـواغل الـيت أبدهتـا والتوصيات اليت قدمتها                       -٥٨٣
(CRC/C/15/Add.20)         بعد النظر يف التقرير األويل للدولة الطرف (CRC/C/3/Add.15)     ،مل جتد املعاجلة الكافية 

أوجه  (٢٠ و ١٩ و ١٣؛ و )٣٠ى املادة   بشأن التحفظ عل   (١٧ و ١١وال سـيما تلـك الـيت تضمنتها الفقرات          
حق األطفال يف  (٢٣؛ و)السن الدنيا للزواج (٢٢؛ و)حق الفرد يف معرفة أصوله  (١٤؛ و )االختالف بني األقاليم  

 ؛ )قضاء األحـداث  (٢٦؛ و )منع إيذاء األطفال   (٢٤؛ و )التعـبري عن آرائهم وإعطاء هذه اآلراء الوزن الواجب        
وتالحظ اللجنة التأكيد على هذه الشواغل والتوصيات    ). وا مرحلة التعليم اإللزامي   األطفال الذين مل يكمل    (٢٧و

 .يف هذه الوثيقة
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حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تبذل كافة اجلهود املمكنة ملعاجلة التوصيات الواردة يف املالحظات  -٥٨٤
مة الشواغل الواردة يف املالحظات اخلتامية      اخلتامـية على التقرير األويل اليت مل يتم تنفيذها بعد، وملعاجلة قائ           

الطفل بوصفه صاحب "كما حتث اللجنة الدولة الطرف على إدماج مفهوم . احلالية على التقرير الدوري الثاين
 . يف مجيع السياسات والربامج واملشاريع، وتكرر دعوهتا إىل الدولة الطرف سحب حتفظها وإعالنيها" حقوق

 التشريعات

للجـنة الدور االستشاري الذي تؤديه اللجنة االستشارية الوطنية حلقوق اإلنسان فيما يتعلق             تالحـظ ا   -٥٨٥
كما . بالتشريعات لضمان توافقها مع االتفاقية، فضالً عن الدور الفعال للمنظمات غري احلكومية يف هذا الصدد              

 . ترحب اللجنة بعملية اإلصالح التشريعي املتعلق حبقوق الطفل

نة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الضرورية لضمان تنفيذ مجيع التشريعات ذات             حتـث اللج   -٥٨٦
كما . الصـلة باالتفاقـية، آخذة بعني االعتبار االحتياج إىل التدريب وآليات الرصد وتوفري املوارد املناسبة              

 األخالقيات  تشـجع اللجـنة الدولـة الطـرف على متابعة ما تبذله من جهود العتماد تشريعات يف جمال                 
وتطلـب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها القادم معلومات بشأن إمكانية تطبيق               . البيولوجـية 

 . االتفاقية تطبيقاً مباشراً

 التنفيذ والتنسيق والتقييم وخطة العمل الوطنية

 بالقلق، كما الحظت الدولة تالحظ اللجنة تعدد اجلهات الفاعلة املشاركة يف تنفيذ االتفاقية لكنها تشعر     -٥٨٧
وتشعر اللجنة بالقلق، على وجه اخلصوص، من أن ازدياد         . الطـرف، إزاء انعـدام التنسـيق بني هذه اجلهات         

مسـؤوليات املقاطعـات قد يؤدي، يف ظل انعدام التنسيق املناسب، إىل حدوث ازدواجية وتباين كبري يف تنفيذ                 
 من االتفاقية، تشعر    ٢ويف ضوء املادة    . جلهة املختصة املسؤولة يف قضايا حمددة     كما قد يكون من العسري حتديد ا      . االتفاقية

 .اللجنة بالقلق أيضا لكون تقرير الدولة الطرف يتطرق بإجياز إىل املقاطعات واألقاليم الواقعة فيما وراء البحار

فاقية بني املستوى الوطين حتث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء هيئة تتوىل التنسيق الشامل لتنفيذ االت -٥٨٨
ومستوى املقاطعات، مبا يف ذلك املقاطعات واألقاليم الواقعة فيما وراء البحار، وذلك بغية تقليل احتماالت               

وينبغي للدولة الطرف أن    . حدوث تضارب أو متييز يف تنفيذ االتفاقية، والقضاء على مجيع هذه االحتماالت           
 املناسبة هلذه اهليئة، ومنحها والية مناسبة وحمددة بوضوح لكي تؤدي           تضـمن توفري املوارد البشرية واملالية     

 . وظيفتها بفعالية

 ختصيص املوارد

ومع . ترحـب اللجنة، على وجه اخلصوص، بالتدابري اليت اختذت لتنسيق ختصيص املساعدة االجتماعية             -٥٨٩
 إزاء  )١٣، الفقرة   (CRC/C/15/Add.20ذلك، ال تزال اللجنة تشعر بالقلق، كما أشارت يف استنتاجاهتا السابقة            

الـتدابري غـري الكافـية الـيت اُتخذت ملعاجلة أوضاع اجملموعات األكثر ضعفاً يف اجملتمع وحقوقها االقتصادية                  
 .واالجتماعية، ال سيما فيما يتعلق بإسكان األسر الفقرية، مثل أسر املهاجرين
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 من االتفاقية بشكل    ٤ تويل اهتماما خاصا إلنفاذ املادة       تكرر اللجنة توصيتها السابقة للدولة الطرف بأن       -٥٩٠
تـام، وذلك من خالل وضع أولويات ملخصصات امليزانية لضمان تنفيذ حقوق األطفال االقتصادية واالجتماعية               

 ".إىل أقصى حدود مواردها املتاحة"والثقافية، وال سيما األطفال املنتمني إىل جمموعات حمرومة اقتصاديا، 

 اناتمجع البي

تعرب اللجنة عن أسفها إزاء إعراض الدولة الطرف عن مجع بيانات مفصلة عن كافة اجملاالت اليت تغطيها  -٥٩١
وتعترب مثل هذه البيانات حيوية لرصد وتقييم التقدم احملرز وتقييم تأثري . االتفاقية يف مجيع املناطق اخلاضعة لواليتها

 . السياسات فيما يتعلق باألطفال

 اللجنة الدولة الطرف على إنشاء سجل مركزي جلمع البيانات، وإدخال نظام متكامل جلمع              حتـث  -٥٩٢
وينبغي هلذا النظام أن يشمل مجيع األطفال حىت سن         . البـيانات يشـمل كافة اجملاالت اليت تغطيها االتفاقية        

أن تشمل هذه وينبغي . الثامـنة عشـرة، مع التركيز بالتحديد على فئات األطفال املستضعفة بشكل خاص           
 . املعلومات املقاطعات واألقاليم الواقعة فيما وراء البحار

 نشر االتفاقية/التدريب

ترحب اللجنة باملعلومات املقدمة يف التقرير بشأن نشر االتفاقية واخلطوات اليت اختذهتا خمتلف الوزارات               -٥٩٣
 تكون معروفة ومستوعبة بالقدر الكايف بالنسبة ومع ذلك، ترى اللجنة أن روح االتفاقية قد ال. للتعريف باالتفاقية

 . جلميع املهنيني العاملني مع األطفال ولصاحلهم

أو التوعية املناسبة واملنتظمة /تشـجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لتقدمي التدريب و           -٥٩٤
ني املكلفني بإنفاذ القانون، والربملانيني،     حبقـوق الطفل للفئات املهنية العاملة مع األطفال ولصاحلهم، وال سيما املوظف           

 .والقضاة، واحملامني، واملوظفني الصحيني، واملدرسني، والقائمني على إدارة املدارس وغريهم حبسب االقتضاء

  تعريف الطفل-٢

تشـعر اللجـنة بالقلق من أن الدولة الطرف مل حتدد السن الدنيا للمسؤولية اجلنائية بالرغم من احلكم                   -٥٩٥
وتؤكد اللجنة شعورها بالقلق من أن التشريعات .  من االتفاقية٤٠من املادة ) أ(٣لصريح الذي تنص عليه الفقرة ا

وباإلضافة إىل  .  عاماً بالنسبة للفتيان   ١٨ عاماً بالنسبة للفتيات و    ١٥الوطنية حتدد سناً دنيا خمتلفة للزواج، وهي        
تمل على حياة الفتيات ومنائهن، فإن مثل هذه التشريعات التميـيز على أساس نوع اجلنس وما لذلك من تأثري حم     

 .جتعل من الصعب مكافحة حاالت الزواج القسري

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن حتدد سناً دنيا للمسؤولية اجلنائية تكون متفقة مع املستوى املقبول                -٥٩٦
كما توصي الدولة الطرف    .  العقوبات يفترض دوهنا أن األطفال ليس لديهم األهلية النتهاك قانون        عاملـيا، و  

بالـنظر يف مراجعة السن الدنيا للزواج بغية رفع سن زواج الفتيات ليصبح مثل سن زواج الفتيان، لتهيئة                  
 . الظروف املؤدية إىل مكافحة حاالت الزواج القسري وضمان مناء األطفال إىل أقصى حد ممكن
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  املبادئ العامة-٣

 عدم التمييز

 تكون معنية مبنع ومكافحة مجيع      ٢٠٠٤نة باخلطط الرامية إىل إنشاء إدارة مستقلة يف عام          ترحـب اللج   -٥٩٧
ومـع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار التمييز، ال سيما يف جمال احلقوق االقتصادية               . أشـكال التميـيز   

ملقاطعات واألقاليم الواقعة فيما واالجتماعية، مما يعوق اإلدماج االجتماعي خصوصا بالنسبة لألطفال املقيمني يف ا
 واألطفال ، أي غيـر احلاصلني على أوراق رمسيـة،"sans papiers"وراء البحار، واألطفال األجانب ومن ُيطلق عليهم 

املولودين خارج إطار الزواج، وتشعر بالقلق إزاء استمرار التمييز يف الواقع العملي يف بعض اجملاالت على أساس                 
 .  أو الدين أو االسم أو غري ذلكاألصل أو اللون

، فيما يتعلق بالتباين ١٩، الفقرة CRC/C/15/Add.20(تؤكد اللجنة دواعي قلقها وتوصياهتا السابقة  -٥٩٨
، وتوصي بأن تستعرض الدولة الطرف تشريعاهتا احلالية جلعلها متوافقة مع االتفاقية ولضمان إنفاذها )اإلقليمي

 اختاذ التدابري الضرورية ملنع ومكافحة استمرار ممارسة التمييز القائم على أساس            فعلياً، مبا يف ذلك من خالل     
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتسريع عملية وضع . األصـل أو اللـون أو الدين أو االسم أو غري ذلك         

 .التشريعات الرامية إىل حذف املصطلحات التمييزية من القانون

لطرف تضمني تقريرها الدوري القادم معلومات حمددة عّما اختذته من وتطلـب اللجـنة إىل الدولة ا       -٥٩٩
تدابـري ونفّذتـه من برامج ذات صلة باتفاقية حقوق الطفل على سبيل متابعة إعالن وبرنامج عمل ديربان                  
املعتمدين يف املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،               

 ).أهداف التعليم( بشأن ١ مراعاة تعليق اللجنة العام رقم مع

 احترام آراء الطفل

ترحـب اللجـنة باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف يف جمال التشريع لتعزيز حق األطفال يف التعبري عن                   -٦٠٠
ك، تبقى اللجنة قلقة    ومع ذل . آرائهـم حبرية يف كافة األمور املتعلقة هبم، مع إعطاء هذه اآلراء االعتبار الواجب             

القادرون "إزاء تضارب التشريعات وإزاء حقيقة أن تفسري التشريعات يف الواقع العملي وحتديد من هم األطفال                
قد يفسح اجملال إلنكار هذا احلق على بعض األطفال أو جعله مرهوناً مبطالبة الطفل نفسه به، وقد                 " على التمييز 

ة إىل ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء استنتاجات املقرر اخلاص املعين مبسألة            وباإلضاف. يتسبب ذلك يف وقوع متييز    
بـيع األطفـال واسـتغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اخلليعة، اليت خلصت إىل أن أكثرية القضاة ميتنعون، يف                    

طفال وقعوا ضحايا   املمارسـة الفعلـية، عن االستماع إىل األطفال، وأن العدالة مل تتحقق يف حاالت سابقة، أل               
 ).٨٩ و٨٥، الفقرتان E/CN.4/2004/9/Add.1(لالستغالل اجلنسي 

توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر يف تشريعاهتا بغية إزالة التعارض فيما يتعلق باحترام آراء                -٦٠١
ألطفال وإشراكهم كما ُتشّجع اللجنة الدولة الطرف على االستمرار يف تعزيز وتيسري احترام آراء ا. األطفال

يف املسـائل اليت متّسهم داخل األسرة واملدرسة واملؤسسات ويف اإلجراءات القضائية واإلدارية وفقاً للمادة               
كما تشجع اللجنة الدولة    .  من االتفاقية، وإطالعهم على هذا األمر باعتباره حقاً وليس جمرد أمر ممكن            ١٢
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واملعلمني ومديري املدارس واملوظفني اإلداريني احلكوميني الطـرف عـلى توفـري املعلومات التثقيفية لآلباء      
وموظفي اهليئة القضائية ولألطفال أنفسهم وللمجتمع بشكل عام، وذلك بغية إجياد مناخ يشجع األطفال على 

 . التعبري حبرية عن آرائهم فتلقى باملقابل الوزن الواجب

  احلقوق واحلريات املدنية-٤

 تسجيل املواليد

 املتعلق حبق الشخص يف معرفة      ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاين  ٢٢ اللجـنة علماً بالقانون املعتمد يف        حتـيط  -٦٠٢
  من االتفاقية قد ال جتد االحترام التام من         ٧ومع ذلك، تبقى اللجنة قلقة من أن احلقوق الواردة يف املادة            . أصوله

كما تشعر  . ، ال يتسق مع أحكام االتفاقية     ِقبل الدولة الطرف، وأن حق إخفاء هوية األم، إن هي رغبت يف ذلك            
 . اللجنة بالقلق إزاء تدين مستوى تسجيل املواليد يف غيانا الفرنسية

، وال سيما   ٧توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري املالئمة لتأمني تنفيذ أحكام املادة               -٦٠٣
) ٢املادة  (ن، وذلك يف ضوء مبدأي عدم التمييز        اإلنفـاذ الكامل حلق الطفل يف معرفة والديه بقدر ما أمك          

كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة وتعزيز جهودها الرامية          ). ٣املادة  (ومصاحل الطفل الفضلى    
 .إىل معاجلة وضع تسجيل املواليد يف غيانا الفرنسية

 حرية الدين

 بشأن الفصل بني    ١٩٠٥ن الصادر يف عام     تالحظ اللجنة أن الدستور ينص على حرية الدين وأن القانو          -٦٠٤
كما تعترف اللجنة باألمهية اليت توليها الدولة الطرف للمدارس         . الكنيسة والدولة مينع التمييز على أساس املعتقد      

 من االتفاقية، تشعر بالقلق إزاء مزاعم ازدياد التمييز،         ٢٩ و ١٤بيد أن اللجنة، يف ضوء املادتني       . العامة العلمانية 
 ٢٢٨-٢٠٠٤القانون رقم (كما تشعر بالقلق من أن التشريع اجلديد .  ذلك التمييز القائم على أساس الدينمبا يف

بشأن ارتداء الرموز واملالبس الدينية يف املدارس العامة قد يؤدي إىل نتائج       ) ٢٠٠٤مارس  / آذار ١٥الصـادر يف    
 التعليم، عالوة على أنه لن حيقق النتائج        عكسـية، نظـراً إىل أنه يتجاهل مبدأ مصاحل الطفل الفضلى وحقه يف            

 . وترحب اللجنة بأن الدولة الطرف ستخضع هذا التشريع للتقييم بعد مرور عام على دخوله حّيز النفاذ. املرجّوة

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستخدم عند تقييم آثار هذا التشريع متتع األطفال حبقوقهم املكرسة  -٦٠٥
يار أساسي يف عملية التقييم، وأن تنظر يف إجياد وسائل بديلة، مبا يف ذلك احللول الوسط،                يف االتفاقـية كمع   

للحفاظ على علمانية املدارس العامة مع ضمان عدم انتهاك احلقوق الفردية وعدم استبعاد األطفال من النظام 
ل معاجلة قانون الزي يف وقد يكون من األفض. املدرسـي أو اجملاالت األخرى أو هتميشهم بفعل هذا التشريع   

كما توصي  . املدارس يف نطاق مدارس التعليم العام نفسها، مع تشجيع األطفال على املشاركة يف هذا األمر              
اللجـنة الدولة الطرف باالستمرار يف رصد أوضاع الفتيات الاليت ُيطردن من املدارس بسبب هذا التشريع                

 . اجلديد وضمان متتعهن باحلق يف التعليم
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 صول إىل املعلوماتالو

تشعر اللجنة بالقلق من عدم وجود قوانني أو مبادئ توجيهية مناسبة فيما يتعلق ببيع أو إمكانية حصول                  -٦٠٦
األطفـال عـلى األقـراص املدجمة وأشرطة الفيديو واأللعاب اإللكترونية واملواد اخلليعة اليت تيسر وصوهلم إىل                 

 .معلومات ومواد قد تضر بسالمتهم

صـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري الضرورية، مبا فيها القانونية، حلماية األطفال من                تو -٦٠٧
الـتأثريات الضارة ملشاهد العنف واإلباحية، ال سيما ما يوجد منها يف وسائط اإلعالم املطبوعة واإللكترونية     

 .  البصرية-والسمعية 

 ))أ(٣٧املادة  (اسية أو الالإنسانية أو املهينةلتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القا

والتوصية ) أ(٣٧تشعر اللجنة بالقلق من أن تقرير الدولة الطرف مل يتضمن معلومات فيما يتعلق باملادة                -٦٠٨
بشأن األطفال احملرومني من حريتهم، ومزاعم      ) ٢٦، الفقرة   CRC/C/15/Add.20(السـابقة اليت قدمتها اللجنة      

 . م من ِقبل املوظفني العموميني، وظروف احتجازهم اليت تصل إىل درجة إساءة املعاملةإساءة معاملته

حتث اللجنة الدولة الطرف على تضمني تقريرها الدوري القادم معلومات حمددة عن ظروف احتجاز               -٦٠٩
وُتذكّر . ملعاملةاألطفال ومعاملتهم، وعّما قامت به على سبيل متابعة قرارها بالقضاء على مجيع أشكال إساءة ا

اللجنة بأن احلرمان من احلرية ينبغي اللجوء إليه كحل أخري وألقصر فترة زمنية ممكنة، كما ينبغي إيالء اهتمام 
 . خاص للتعايف النفسي وإعادة اإلدماج يف اجملتمع

  البيئة األسرية والرعاية البديلة-٥

 مجع مشل األسرة

ات مجع مشل أسر الالجئني املعترف هبم الذي قد يستغرق عادة أكثر            تشعر اللجنة بالقلق إزاء طول إجراء      -٦١٠
 .من عام

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الضرورية لضمان التعامل مع إجراءات مجع مشل  -٦١١
 .األسر بطريقة إجيابية وإنسانية وسريعة

 تبين األطفال

على املستوى الدويل تتم مع بلدان األطفال األصلية اليت مل تصدق           تالحظ اللجنة أن غالبية حاالت التبين        -٦١٢
، وتشعر بالقلق إزاء النسبة العالية حلاالت التبين على املستوى الدويل           ١٩٩٣على اتفاقية الهاي الصادرة يف عام       

 . اليت ال تتم عرب هيئات معترف هبا وإمنا من خالل قنوات فردية

 التشريعات واملمارسات املتعلقة حباالت التبين على املستوى احمللي يف بولينيزيا وتشعر اللجنة بالقلق من أن -٦١٣
 . الفرنسية قد ال تكون متوافقة متاماً مع أحكام االتفاقية
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 : واألحكام ذات الصلة، تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي٢١يف ضوء املادة  -٦١٤

 ريع اجلديد يف جمال التبين؛ضمان اتفاق هذه املمارسة مع التش )أ( 

 ضمان وضع برنامج حكومي، ووضع ما يلزم من صكوك تنظيمية مساعدة إلنفاذ التشريع؛ )ب( 

 ضمان إتاحة املوارد البشرية واملوارد األخرى الكافية إلنفاذ ورصد التشريع بشكل فعال؛ )ج(

 مع مبادئ وأحكام االتفاقية، ضمان التعامل مع حاالت التبين على املستوى الدويل بتوافق تام )د( 
  اليت صدقت عليها فرنسا؛١٩٩٣، واتفاقية الهاي الصادرة يف عام ٢١ال سيما املادة 

اعـتماد تشريعات وممارسات تنظم التبين على املستوى احمللي يف بولينيزيا الفرنسية، وذلك               )ه( 
 . على حقوقهملتجنب املمارسات اليت قد تتسبب يف إيذاء األطفال، وكفالة احلفاظ 

 اإليذاء واإلمهال

سبتمرب /ترحـب اللجـنة باملعلومات الواردة يف تقرير الدولة الطرف بشأن خطة العمل املعلنة يف أيلول                -٦١٥
 كانون  ٢ الصادر يف    ١-٢٠٠٤كما تشعر باالرتياح إزاء القانون رقم       .  من أجل مكافحة إيذاء األطفال     ٢٠٠٠
ال، الذي يسمح للعاملني يف احلقل الطيب بالتبليغ عن حاالت إيذاء األطفال             بشأن محاية األطف   ٢٠٠٤يناير  /الثاين

بيد أن املعلومات املتعلقة بعدد األطفال دون اخلامسة عشرة من          . وإساءة معاملتهم دون التعرض لعقوبات تأديبية     
ق خاص إزاء   وتشعر اللجنة بقل  . العمـر الذين ميوتون كل أسبوع يف ظروف مريبة، هي مصدر قلق عميق للجنة             

 الذي ينص، ضمن أمور أخرى، على       ١٩٩٨يونيه  / حزيران ١٧ الصادر يف    ٤٦٨-٩٨عـدم إنفاذ القانون رقم      
 .تسجيل شهادة الضحية بالصورة أو بالصوت

توصـي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إىل منع إيذاء األطفال وإمهاهلم، وتوعية                -٦١٦
نيون العاملون مع األطفال وملصلحتهم، حبجم املشكلة ملنع وقوع املزيد من هذه    املواطـنني، مبـن فـيهم امله      

وعالوة على ذلك، حتث اللجنة الدولة      . احلـاالت وتوفري الربامج العالجية املالئمة لألطفال ضحايا اإليذاء واإلمهال         
 . التدريب يف هذا اجملال وكفالة توفري١٩٩٨يونيه / حزيران١٧الطرف على اإلنفاذ الكامل للقانون الصادر يف 

 العقاب البدين

ومع ذلك، فهي تشعر بالقلق     . ترحب اللجنة بكون الدولة الطرف تعترب العقاب البدين غري مقبوالً ومرفوضاً متاماً            -٦١٧
 .من أن العقاب البدين غري حمظور بشكل صريح داخل األسرة ويف املدارس واملؤسسات وأماكن رعاية األطفال األخرى

وصـي اللجـنة بأن حتظر الدولة الطرف العقاب البدين بوضوح وحبكم القانون داخل األسرة ويف                ت -٦١٨
كما توصي بإذكاء الوعي وترويج األمناط اإلجيابية       . املـدارس واملؤسسات واألماكن األخرى لرعاية األطفال      

طفال، وذلك يف ضوء وغري العنيفة لتأديب األطفال، خصوصاً داخل األسرة ويف املدارس ومؤسسات رعاية األ
 . من االتفاقية٢٨ من املادة ٢الفقرة 
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  خدمات الصحة األساسية والرعاية-٦

 األطفال املعوقون

 `خطة تعليم األطفال املعوقني`ترحب اللجنة بربامج إدماج األطفال املعوقني يف مدارس التعليم العام، مثل  -٦١٩
اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية هذه الربامج وإزاء العدد          ومع ذلك، فإن    . والتقدم الذي أُحرز يف هذا اجملال     

الكـبري مـن األطفال الذين ال تشملهم هذه اجلهود فيبقون دون رعاية مناسبة وتتحمل أسرهم العبء األساسي    
 .كما تشعر اللجنة بالقلق من أن اجلهود املبذولة للكشف املبكر عن اإلعاقة قد ال تكون كافية. مبفردها

 :شجع اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل بنشاط جهودها احلالية وأن تستمر فيما يليت -٦٢٠

استعراض السياسات واملمارسات القائمة املتعلقة باألطفال املعوقني، مع إيالء املراعاة الواجبة  )أ( 
 اللجنة اليت وتوصيات) ٤٨/٩٦قرار اجلمعية العامة   (للقواعـد املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني         

 ؛)CRC/C/69انظر (اعتمدهتا يف يوم املناقشة العامة بشأن موضوع حقوق األطفال املعوقني 

بـذل جهود يف إطار النظام املدرسي لكشف اإلعاقة لدى األطفال وضمان التقييم األفضل               )ب( 
 والشامل الحتياجات الطالب؛

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

واملوارد املالية الالزمة، ) املتخصصني يف اإلعاقة(بذل املزيد من اجلهود لتوفري املهنيني الالزمني  )د( 
 ت دعم الوالدين؛ال سيما على املستوى احمللي، والترويج للتوسع يف برامج التأهيل األهلية، مبا يف ذلك جمموعا

 .تعزيز محالت توعية اجلمهور لتغيري السلوكيات العامة السلبية  )ه( 

 الصحة واخلدمات الصحية

ترحب اللجنة باملعلومات اليت تضمنها تقرير الدولة الطرف فيما يتعلق حبماية األمهات والرّضع واألطفال  -٦٢١
ا اجلانب من الرعاية واخلدمات الصحية يقع على عاتق ومع ذلك، تالحظ اللجنة أن هذ. الذين بلغوا سن الدراسة   

وتشعر اللجنة  . املقاطعات، ويساورها القلق، يف هذا الصدد، إزاء إمكانية وجود عدم مساواة بني خمتلف املناطق             
 :بقلق إزاء ما يلي بصفة خاصة

 انعدام خدمات الصحة النفسية؛ )أ(

 لمهاجرين الذين ليس لديهم أوراق رمسية؛للرعاية الصحية بالنسبة ل" املشروط"الوصول  )ب(

 .عدم وجود هيئة وطنية لتعزيز وتشجيع الرضاعة الطبيعية حصراً )ج(
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 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٦٢٢

الكافية واستدامتها، مبا يف   ) البشرية واملالية (تعزيز اجلهود اليت تبذهلا لضمان ختصيص املوارد         )أ( 
 لتدريب العدد الالزم من املهنيني املختصني يف جمال الرعاية الصحية، وإعطاء العاملني يف حقل               ذلك املوارد املستخدمة  

 الرعاية الصحية أجورا مناسبة، واالستثمار يف جمال البنية األساسية للرعاية الصحية، وال سيما يف أفقر املناطق؛

 .م وتنسيق أعمال هذه اآلليةإنشاء آلية وطنية لتشجيع الرضاعة الطبيعية، مبا يف ذلك تقيي )ب(

 صحة املراهقني

 الذي يركز على املراهقني، كما ترحب ٢٠٠٤يونيه /ترحـب اللجـنة بانعقاد مؤمتر األسرة يف حزيران         -٦٢٣
بالـتدابري التشريعية واإلجراءات األخرى اليت اختذهتا الدولة الطرف، مثل احلد من استهالك التبغ، خصوصاً بني                

وتالحظ القلق الذي يساور الدولة الطرف إزاء ارتفاع نسبة االنتحار اليت تشكل            . من العمر  ١٦األطفال دون ال      
السـبب الثاين للوفيات بالنسبة هلذه اجملموعة العمرية، وإزاء االرتفاع النسيب يف عدد املراهقات احلوامل، وعدم                

قدمة الحتياجات املراهقني، مما يقلل كفاية خدمات الصحة العقلية، وإزاء احتمال عدم مالءمة اخلدمات الصحية امل
 .رغبتهم يف الوصول إىل خدمات الصحة األساسية

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تزيد جهودها لتعزيز السياسات الصحية املتعلقة باملراهقني وتعزيز              -٦٢٤
ص املوارد البشرية كما توصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري، منها ختصي. برنامج التثقيف الصحي يف املدارس

واملالية الكافية، لتقييم فعالية برامج التدريب التثقيفية يف جمال الصحة، وال سيما فيما يتعلق بالصحة اإلجنابية، 
وأن تنشـئ مرافق مراعية للشباب إلسداء املشورة يف سرية، ولتوفري الرعاية وإعادة التأهيل، على أن يسهل    

كما توصي اللجنة بوضع . ندما يكون ذلك يف مصلحة الطفل الفضلى  الوصـول إلـيها دون موافقة اآلباء ع       
 . برنامج وخدمات للصحة العقلية للمراهقني تشتمل على خدمات متخصصة يف جمال الطب النفسي

 املستوى املعيشي

ق بينما تالحظ اللجنة أن املسؤولية األساسية عن هتيئة الظروف املعيشية الضرورية لألطفال تقع على عات               -٦٢٥
اآلبـاء، فإهنـا تشـاطر جلـنة احلقـوق االقتصـادية واالجتماعية والثقافية القلق إزاء تزايد مستويات الفقر                   

(E/C.12/1/Add.72) .     وتشعر اللجنة بالقلق من أن مثل هذا الوضع يؤثر عكسياً على منو األطفال البدين والعقلي
جود قيود على احلصول على اإلعانات األسرية       كما تشعر اللجنة بالقلق من و     . والـروحي واملعنوي واالجتماعي   
 . بالنسبة لفئات معينة من األطفال

تشـجع اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري ملساعدة اآلباء وغريهم من املسؤولني عن األطفال،                -٦٢٦
 املساعدات  وذلك من خالل تعزيز اجلهود الرامية إىل حتسني املستوى املعيشي بالنسبة جلميع األطفال، وتوفري             

وينبغي أال تكون اإلعانات األسرية مرهونة بالطريقة اليت .  من االتفاقية٢٧املادية وبرامج الدعم وفقاً للمادة      
 .دخل هبا الطفل إىل األراضي الفرنسية
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  التعليم واألنشطة الترفيهية والثقافية-٧

م اإللزامي اجملاين حىت سن السادسة عشرة،       ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتوفري التعلي         -٦٢٧
ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء وصف بعض املدارس بأهنا . وبكـون املدرسة تعترب مكانا لالندماج واملساواة    

كما تشعر اللجنة بالقلق . ، وغياب مشاركة األطفال بطريقة مؤثرة يف عمليات صنع القرارات باملدارس"حساسة"
 . األطفال املعوقني من حقهم يف التعليمإزاء حرمان آالف 

 بشأن أهداف التعليم، ١حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل، يف ضوء تعليق اللجنة العام رقم  -٦٢٨
 من االتفاقية، وإدماج    ٢٩ و ٢٨جهودهـا لضمان متتع مجيع األطفال باحلق يف التعليم وفقاً ألحكام املادتني             

وتشجع اللجنة الدولة   .  من االتفاقية  ٣يم العام إىل أبعد حد ممكن، متاشياً مع املادة          األطفال املعوقني يف التعل   
كما تشجعها على املسامهة ودعم مشاركة      . الطـرف على زيادة مستوى اإلنفاق العام على التعليم اإللزامي         

 .األطفال يف عمليات اختاذ القرارات املتعلقة باحلياة املدرسية

 اصة تدابري احلماية اخل-٨

 األطفال القّصر غري املصحوبني

تالحـظ اللجـنة اجلهـود الـيت تبذهلا الدولة الطرف ملعاجلة حاالت األطفال القّصر غري املصحوبني وذلك               -٦٢٩
ومع . يقوم مقام املمثل القانوين   " مشرف إداري خمتص  "مبسـاعدهتم خـالل فترة وجودهم يف مناطق االحتجاز بواسطة           

ن عدد األطفال القّصر يف مثل هذه األوضاع يتزايد باطراد وأن إنفاذ التشريع اجلديد ما زال     ذلـك، تالحظ اللجنة أيضا أ     
كما تشعر  . وال يزال األطفال القّصر األجانب غري املصحوبني حيرمون من حريتهم وُيحتجزون مع البالغني            . ميـثل حتدياً  

ىل املطار رمبا ُيعادون إىل بلداهنم األصلية دون تدخل         اللجـنة بالقلق من أن األطفال القّصر غري املصحوبني الذين يصلون إ           
كما يساورها القلق إزاء عدم وجود تعليمات صرحية لتنسيق وتيسري وصول هؤالء            . قضـائي أو تقييم ألوضاعهم العائلية     

دوث وباإلضافة إىل ذلك، فإن عملية حتديد األعمار تسمح حب        . األطفـال إىل اخلدمات األساسية من أجل محاية حقوقهم        
 .أخطاء قد تؤدي إىل عدم منح األطفال القّصر احلماية اليت يستحقوهنا

 :توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها يف هذا اجملال، وأن تقوم، على وجه اخلصوص، مبا يلي -٦٣٠

جلمـع املعلومات واإلحصاءات، يتيح االستجابة مبا يتناسب مع          ضـمان وجـود هنـج منّسـق        )أ( 
 ات؛االحتياج

وضع القواعد اليت توّجه وتنّسق اإلجراءات الرامية إىل ضمان الوصول إىل اخلدمات األساسية، وال           )ب( 
 سيما التعليم والصحة واملساعدة القانونية؛

 . النظر يف إدخال األساليب احلديثة لتحديد األعمار اليت ثبت أهنا أكثر دقة من األسلوب املستخدم )ج( 
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 االستغالل االقتصادي

ترحـب اللجـنة بـاجلهود التشريعية واجلهود األخرى الرامية إىل توفري احلماية لألطفال من االستغالل           -٦٣١
ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار عمل الشبكات غري املشروعة املتصلة بالعمل القسري              . االقتصـادي 

 . هلا بصرامة كافيةووقوع األطفال األجانب ضحايا هلذه الشبكات اليت ال يتم التصدي

 من االتفاقية، واتفاقييت منظمة العمل الدولية ٣٢توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، وفقاً للمادة  -٦٣٢
 بشأن أسوأ أشكال عمل األطفال،      ١٨٢بشأن احلد األدىن لسن االلتحاق بسوق العمل، ورقم         ١٣٨رقـم   

 الختاذ التدابري، على الصعيدين الوطين والدويل،       اللـتني صـدقت عليهما الدولة الطرف، باملتابعة الصارمة        
لتفكـيك الشـبكات اليت ما زالت نشطة يف جمال االجتار باألطفال واستغالهلم، وال سيما األطفال األجانب،    

 .فضالً عن تعزيز تعاوهنا ودعمها للمنظمات غري احلكومية العاملة يف هذا اجملال

 االستغالل اجلنسي لألطفال واالجتار هبم

تالحظ اللجنة أنه قد مت، عقب املؤمتر العاملي ملناهضة االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية املعقود                -٦٣٣
وأُعلن يف عام   . ، اعتماد خطة عمل وطنية حلماية األطفال من اإليذاء وإساءة املعاملة          ١٩٩٦يف سـتوكهومل عام     

ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق     . يذاء تعترب أولوية وطنية    التايل للمؤمتر أن محاية األطفال الذين تعرضوا لإل        ١٩٩٧
إزاء اسـتمرار حدوث االجتار باألطفال واستغالهلم يف البغاء وما يتعلق بذلك من مسائل، وفق ما جاء يف تقرير                   

قام هبا إىل   املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اخلليعة عقب البعثة اليت                 
 .٢٠٠٢نوفمرب /فرنسا يف تشرين الثاين

 :توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي -٦٣٤

إعـداد دراسـة شاملة لتقييم أسباب وطابع ومدى االجتار باألطفال واستغالهلم جنسياً ألغراض               )أ( 
 جتارية؛

، مبا يف ذلك من خالل توعية اختاذ تدابري للحد من االستغالل اجلنسي واالجتار ومنع حدوثهما )ب( 
املهنيني واجلماهري مبشاكل االستغالل اجلنسي لألطفال واالجتار، عن طريق التثقيف مبا يف ذلك احلمالت اليت               

 تنظمها وسائط اإلعالم وإجياد التعاون يف هذا الشأن؛

 باألطفال؛إجياد أو تعزيز التعاون القائم مع السلطات يف البالد اليت يتم منها االجتار  )ج( 

زيادة احلماية املقدمة لضحايا االستغالل اجلنسي واالجتار، مبا يف ذلك الوقاية، ومحاية الشهود،  )د( 
وإعادة اإلدماج اجتماعيا، واحلصول على الرعاية الصحية واملساعدة النفسية بطريقة منسقة، مبا يف ذلك من               

اة اإلعالن وجدول العمل وااللتزام العاملي اليت    خـالل تعزيـز التعاون مع املنظمات غري احلكومية، مع مراع          
 ملكافحة االستغالل اجلنسي    ٢٠٠١ و ١٩٩٦اعـُتمدت مجـيعها يف املؤمترين العاملني اللذين عقدا يف عامي            

 لألطفال ألغراض جتارية؛
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ضمان إنشاء آلية حتفظ السرية ميكن لألطفال الوصول إليها وتقدم خدمات تراعي الطفل،               )ه( 
ة بتلقي ومعاجلة الشكاوى الفردية الواردة من مجيع األطفال، مبن فيهم األطفال الذين تتراوح              تكـون معنـي   
  عاماً؛١٨ و١٥أعمارهم بني 

 تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون واألخصائيني االجتماعيني ووكالء النيابة على كيفية  )و( 
 .ا بطريقة تراعي الطفلتلقي الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها واملقاضاة بشأهن

 تعاطي املواد املخدرة

 . تشعر اللجنة بالقلق إزاء ازدياد تعاطي املواد املخدرة بشكل عام، وال سيما يف أوساط األطفال -٦٣٥

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة وتوسيع أنشطتها يف جمال منع تعاطي املواد املخدرة، وعلى  -٦٣٦
 .  املتعلقة باألطفال ضحايا تعاطي املواد املخدرةدعم برامج إعادة التأهيل

 قضاء األحداث

تؤكد اللجنة شعورها بالقلق إزاء التشريعات واملمارسات يف جمال قضاء األحداث، وال سيما فيما يتعلق                -٦٣٧
 بشأن توجيه وبرجمة القضاء، والقانون رقم ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٩ الصادر يف   ١١٣٨-٢٠٠٢بالقـانون رقـم     

 بشأن تكيف القضاء مع تطور اجلرمية والذي مييل إىل ترجيح           ٢٠٠٤مارس  / آذار ٩ الصـادر يف     ٢٠٤-٢٠٠٤
وتنص أحكام التشريع على متديد فترة احتجاز القّصر املشتبه هبم يف عهدة الشرطة             . التدابري القمعية على التعليمية   

 سنة  ١٣ سنوات و  ١٠راوح أعمارهم بني    إىل مدة تصل إىل أربعة أيام، وعلى احتجاز الشرطة لألطفال الذين تت           
كما تالحظ دواعي القلق اليت أعرب عنها أمني املظامل فيما يتعلق بإمكانية حتويل   .  سـاعة  ٢٤ملـدة تصـل إىل      

. مسؤولية محاية األطفال املعرضني للخطر إىل السلطات اإلدارية، وترك الوظائف القمعية فقط للسلطات القضائية         
مل األطفال دواعي قلقه بشأن زيادة عدد السجناء من األطفال القّصر وما متخض عنه من وتشاطر اللجنة أمني مظا 

 .وباإلضافة إىل ذلك، مل يتضح بعد التأثري الذي أحدثه إدخال نظام املرافق التعليمية املغلقة. تفاقم األوضاع

 : تعيد اللجنة التأكيد على توصيتها السابقة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي -٦٣٨

أن تضـمن، يف ضـوء املناقشـة العامة بشأن قضاء األحداث، التنفيذ الكامل ملعايري قضاء                 )أ( 
 من االتفاقية، وكذلك قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا         ٣٩ و ٤٠ و ٣٧األحـداث، وال سـيما املواد       
مبادئ (نوح األحداث   ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع ج     ) قواعد بيجني (إلدارة شؤون قضاء األحداث     

 وكذلك يف ضوء املناقشة العامة املتعلقة بإدارة شؤون قضاء األحداث؛) الرياض التوجيهية

أن تلجأ إىل االحتجاز، مبا يف ذلك االحتجاز رْهن احملاكمة، كآخر مالذ يلجأ إليه، وألقصر                )ب( 
 فترة ممكنة، وأن تضمن فصل األحداث عن البالغني؛

ريعات الوطنية لضمان عدم اختاذ التدابري العقابية إال من ِقبل السلطات           أن تسـتعرض التش    )ج( 
 القضائية مبوجب حماكمة عادلة ومع توفري املساعدة القانونية؛
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، تدابري مناسبة لتعزيز تعايف األطفال الذين خيضعون لنظام قضاء ٣٩أن تـتخذ، يف ضـوء املـادة        )د( 
 يف ذلك توفري التعليم املناسب وإصدار شهادات لتيسري إعادة إدماجهم؛األحداث وإلعادة إدماجهم اجتماعياً، مبا 

أن تعـزز التدابري الوقائية، مثل دعم دور األسر واجملتمعات من أجل املساعدة على القضاء                 )ه( 
 . على الظروف االجتماعية املؤدية إىل مشاكل مثل جنوح األحداث واجلرمية وإدمان املخدرات

 ىل أقلياتاألطفال املنتمون إ

ترحب اللجنة باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف يف تقريرها وتفيد أن مجيع األطفال يف فرنسا سواسية  -٦٣٩
أمام القانون ويتمتعون باحلق يف حرية الدين والتعبري بلغاهتم األم فيما يتعلق بشؤوهنم اخلاصة، وباحلق يف ممارسة                 

للجنة تشعر بالقلق من أن املساواة أمام القانون قد ال تكون كافية لضمان ومع ذلك، ما زالت ا    . األنشطة الثقافية 
حصـول بعـض األقليات مثل غجر الروما وغريهم من الفئات األخرى اليت قد تواجه التمييز حبكم الواقع، على    

 وسحب حتفظها وتشعر اللجنة بالقلق من أن الدولة الطرف مل تنظر يف مراجعة موقفها. املساواة يف التمتع باحلقوق
 .  من االتفاقية٣٠على املادة 

تشـجع اللجـنة الدولة الطرف على مواصلة اختاذ التدابري ملنع ومكافحة العنصرية وكره األجانب                -٦٤٠
األمم املتحدة املنشأة مبوجب  والتمييز والتعصب، من خالل أمور منها ضمان متابعة توصيات هيئات معاهدات

نة األوروبية ملكافحة العنصرية والتعصب التابعة جمللس أوروبا، ال سيما فيما           معاهدات حقوق اإلنسان واللج   
وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تراجع موقفها فيما يتعلق باألطفال املنتمني إىل أقليات،             . يتعلق باألطفال 

 .  من االتفاقية٣٠وأن تنظر يف سحب حتفظها على املادة 

 ة، واملالحظات اخلتامية نشر التقرير، والردود اخلطي-٩

 من االتفاقية، توصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقريرها الدوري ٤٤ من املادة ٦يف ضوء الفقرة  -٦٤١
الـثاين وردودهـا اخلطـية عـلى نطاق واسع للجمهور عامة وأن تنظر يف نشر التقرير مع احملاضر املوجزة              

وينبغي توزيع تلك الوثيقة على نطاق   . اللجنة يف هذا الشأن   واملالحظـات اخلتامية ذات الصلة اليت اعتمدهتا        
واسـع إلثارة النقاش بشأن االتفاقية والتوعية هبا وتنفيذها ورصدها على مجيع مستويات اإلدارة يف الدولة                 

وينبغي استغالل اليوم الوطين حلقوق     . الطرف وبني اجلمهور عامة، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية املعنية          
إلعطاء زخم إلنفاذ االتفاقية، مبا يف ذلك على وجه اخلصوص، إنفاذ          ) نوفمرب/ تشـرين الـثاين    ٢٠(طفـل   ال

املالحظات اخلتامية من خالل تشجيع مشاركة ممثلني عن الدولة الطرف، مبا يف ذلك املقاطعات واملنظمات غري 
 .احلكومية وأمانة مظامل األطفال وجهات أخرى

  التقرير القادم-١٠

 من ٤٤تؤكـد اللجنة على أمهية األخذ مبمارسة لتقدمي التقارير تكون متوافقة متاما مع أحكام املادة         -٦٤٢
ومن اجلوانب اهلامة ملسؤوليات الدول األطراف جتاه األطفال مبوجب االتفاقية ضمان إتاحة فرص   . االتفاقـية 

ويف هذا الصدد يعترب قيام الدول  . منـتظمة للجـنة حقـوق الطفل للنظر يف التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية             
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وتدرك اللجنة أن بعض    . األطـراف بتقدمي التقارير على أساس منتظم ويف الوقت املناسب أمراً بالغ األمهية            
وكتدبري استثنائي يرمي . الدول األطراف تواجه صعوبات يف رفع التقارير بصورة منتظمة ويف الوقت املناسب       

لوفاء بالتزاماهتا بتقدمي التقارير على أساس االمتثال الكامل ألحكام االتفاقية، إىل مساعدة الدولة الطرف على ا
 ١٢٠تدعو اللجنة الدولة الطرف لتقدمي تقريريها الدوريني الثالث والرابع يف تقرير موحد ينبغي أال يتجاوز                

ة الطرف أن   ، وتنتظر اللجنة من الدول    )CRC/C/118انظر   (٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٥صفحة يف موعد أقصاه     
وينبغي أن يتضمن التقرير    . تقـدم تقاريـرها بعـد ذلك كل مخس سنوات على النحو املتوخى يف االتفاقية              

 .معلومات بشأن إنفاذ االتفاقية يف املقاطعات واألقاليم الفرنسية الواقعة فيما وراء البحار

  التعاون مع هيئات األمم املتحدة وغريها من اهليئات املختصة�ثالثاً 

قامـت اللجـنة، قـبل فـترة انعقاد الفريق العامل السابق للدورة وخالهلا وأثناء الدورة نفسها، بعقد              -٦٤٣
اجـتماعات متـنوعة مع هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة ومع هيئات خمتصة أخرى، وذلك يف إطار                 

 : واجتمعت اللجنة بكل من. من االتفاقية٤٥مواصلة احلوار والتفاعل مع هذه اهليئات يف ضوء املادة 

 ؛)مايو/ أيار١٧(املدير اإلقليمي لليونيسيف لغرب ووسط أفريقيا  -

 ممثلي معهد الطفل للبلدان األمريكية واملكتب اإلقليمي ملنظمة إنقاذ الطفولة يف أمريكا الالتينية              -
 ؛)مايو/ أيار١٨(

 ؛)مايو/ أيار١٩(أعضاء جلنة القانون الدويل  -

 ).مايو/ أيار٢٥( الدولية ملساعدة األطفال مدير املنظمة -

  يوم املناقشة العامة املقبل�رابعاً 

، برنامج يوم املناقشة العامة لسنة ٢٠٠٤يونيه / حزيران٣ املعقودة يوم ٩٦٩اعتمدت اللجنة، يف جلستها  -٦٤٤
 .٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١٧املقرر إقامته يف " إعمال حقوق الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة" بشأن ٢٠٠٤

  أساليب العمل�خامساً 

، أساليب عملها، وخاصة فيما يتصل ٢٠٠٤مايو / أيار٢٨ املعقودة يف ٩٤٧ناقشت اللجنة، يف جلستها  -٦٤٥
 . بأنشطة املتابعة املمكنة لتوصياهتا املقدمة إىل الدول األطراف

  التعليقات العامة�سادساً 

، مناقشة أربعة تعليقات عامة جديدة      ٢٠٠٤مايو  / أيار ١٧دة يوم    املعقو ٩٤٧بدأت اللجنة، يف جلستها      -٦٤٦
األطفال غري املصحوبني وملتمسو اللجوء؛ واملبادئ األساسية يف نظام قضاء األحداث؛           : ممكـنة بشـأن ما يلي     

 . وحقوق أطفال السكان األصليني؛ وحقوق األطفال املعوقني
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 عة والثالثني مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة الساب-سابعاً 

 :فيما يلي مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة والثالثني للجنة -٦٤٧

 .إقرار جدول األعمال -١ 

 .املسائل التنظيمية -٢ 

 .تقدمي تقارير الدول األطراف -٣ 

 .النظر يف تقارير الدول األطراف -٤ 

 .ة وغريها من اهليئات املختصةالتعاون مع سائر هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصص -٥ 

 .أساليب عمل اللجنة -٦ 

 .التعليقات العامة -٧ 

 .يوم املناقشة العامة -٨ 

 .االجتماعات املقبلة -٩ 

 .مسائل أخرى -١٠ 

  اعتماد التقرير-ثامناً 

 ، يف مشروع التقرير عن دورهتا     ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٤ املعقودة يوم    ٩٧١نظـرت اللجنة، يف جلستها       -٦٤٨
 .واعتمدت اللجنة التقرير باإلمجاع. السادسة والثالثني
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 املرفق األول

 أعضاء جلنة حقوق الطفل

 اسم العضو بلد اجلنسية

 *الشدي -السيد ابراهيم عبد العزيز  اململكة العربية السعودية

 * ثاين�آل السيد غالية حممد بن محد  قطر

 *أليوشالسيدة جويس  كينيا

 *شوتيكولري السيدة سيزو تايلند
 *تشيتاريالالسيد لوجيي  إيطاليا
 **دوكالسيد جاكوب أغبريت  هولندا
 **فياليلالسيد كامل  اجلزائر
 **خطابالسيدة مشرية  مصر
 **قطرانالسيد حامت  تونس
 **كرامبانالسيد لوتار فريديريش  أملانيا

 *يلالسيدة يانغي  مجهورية كوريا
 **فسكيليالسيدة نوربرتو  األرجنتني
 **أورتيثالسيدة روزا ماريا  باراغواي

 **أودراوغوالسيدة آوا ندي  بوركينا فاسو
 *ساردينربغالسيدة ماريليا  الربازيل
 *مسيثالسيدة لوسي  النرويج
 **تايلورالسيدة مارجوري  جامايكا

 * ساهوفيتش�فوكوفيتش السيدة نيفينا  صربيا واجلبل األسود

- - - - - 
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لعضوية يف  *  ير / شباط٢٨تنتهي مدة ا  .٢٠٠٥فربا

لعضوية يف  **  ير / شباط٢٨تنتهي مدة ا  .٢٠٠٧فربا


