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  املسائل التنظيمية واملسائل األخرى-أوالً 
  الدول األطراف يف االتفاقية-ألف 

، وهو تاريخ اختتام  ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ٣٠بلغ عدد الدول األطراف يف اتفاقية حقوق الطفل، يف           -١
 ٤٤/٢٥ة قد اعتمدت االتفاقية يف القرار وكانت اجلمعية العام.  دولة١٩٢الدورة اخلامسة والثالثني 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.ohchr.wwwاملوقع 

ويف نفس التاريخ، بلغ عدد الدول األطراف اليت صدقت على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق                 -٢
ودخل الربوتوكول  .  دولة ١١٥والدول اليت وقعت عليه      دولة،   ٦٨باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، أو انضمت إليه،         

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

. ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاين  ١٨ودخل هذا الربوتوكول حيز النفاذ يف       .  دول ١٠٨ دولـة، والـدول اليت وقعت عليه         ٦٩
 وفُِتَح باب   ٢٠٠٠مايو  / أيار ٢٥ املؤرخ   ٥٤/٢٦٣وكانـت اجلمعية العامة قد اعتمدت الربوتوكولني االختياريني يف القرار           

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

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

  افتتاح الدورة ومدهتا-باء 

 ٣٠ إىل   ١٢ نيف يف الفترة من   جب يف مكتب األمم املتحدة      اخلامسة والثالثني عقـدت جلنة حقوق الطفل دورهتا        -٤
ت ويرد يف احملاضر املوجـزة ذا    ). ٩٤٦ إىل   ٩١٩اجللسات من   ( جلسة   ٢٨وعقدت اللجنة   . ٢٠٠٤يناير  /كانون الثاين 

ة يف  ـد ملداوالت اللجن  سـر ) 946؛ و 943-942؛ و 939-938و ؛936-932و؛  929-920 و ؛CRC/C/SR.919(الصـلة   
 .اخلامسة والثالثنيدورهتا 

  العضوية واحلضور-جيم 

تبني ذا التقرير قائمة بأمساء األعضاء،      هل األولوترد يف املرفق    .  مجيع أعضاء اللجنة   اخلامسة والثالثني حضـر الدورة     -٥
، والسيدة مشرية   )٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١٤ إىل   ١٢تغيب من   (ومل يتمكن السيد ابراهيم السِّدي      .  شغلهم ملناصبهم  مدة

، والسيدة آوا نديي    )٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ٢٦، ويف   ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١٤ إىل   ١٢تغيبـت مـن     (خطـاب   
 كانون ١٤ إىل ١٢تغيبت من (، والسيدة ماريليا ساردنربغ )٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١٦ إىل ١٢تغيبت من   (ويدراوغـو   

 . ومل تتمكن السيدة مارجوري تيلور من حضور الدورة اخلامسة والثالثني.من حضور الدورة بأكملها) ٢٠٠٤يناير /الثاين

 



CRC/C/137 
Page 4 

 

 اإلنسان،مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق      :  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  الوكـاالت املتخصصة التالية ممثلة      وكانـت    -٧
 .ومنظمة الصحة العاملية، )اليونسكو(للتربية والعلم والثقافة 

 :وحضر الدورة أيضاً ممثلو املنظمات غري احلكومية التالية -٨

 منظمات ذات مركز استشاري عام

 .لعامل الرابع، ومنظمة زونتا الدوليةلتقدمي املساعدة التقنية املباشرة لاجمللس الدويل للمرأة، واحلركة الدولية  

 منظمات ذات مركز استشاري خاص

، وائتالف مكافحة االجتار باملرأة، واحلركة الدولية       منظمة العفو الدولية  املنظمة العربية حلقوق اإلنسان، و     
وجلنة احلقوقيني الدولية، واالحتاد    ،  )الكويكرز(وجلنة األصدقاء العاملية للتشاور     للدفـاع عن األطفال،     

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

 . واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيبة، واملوحدةواالحتاد العاملي لنساء الكنائس امليثوديالدولية، 

 منظمات أخرى

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

  جدول األعمال- دال

 ي على أساس جدول األعمال املؤقت ـال التالـدول األعمـة جـ اللجن أيضاً، أقرت٩١٩يف اجللسة و -٩
)CRC/C/134:( 

 .إقرار جدول األعمال -١ 

 .تنظيميةاملسائل ال -٢ 

 .تقدمي التقارير من الدول األطراف -٣ 

 .النظر يف تقارير الدول األطراف -٤ 

 .اهليئات املختصةغريها من والوكاالت املتخصصة واألخرى التعاون مع هيئات األمم املتحدة  -٥ 

 .التقرير املقدم إىل اجلمعية العامة عن فترة السنتني -٦ 
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 .ساليب عمل اللجنةأ -٧ 

 .ات عامةتعليق -٨ 

 .االجتماعات املقبلة -٩ 

 .مسائل أخرى -١٠ 

  الفريق العامل السابق للدورة-هاء 

 إىل ٦ وفقاً ملقرر اختذته اللجنة يف دورهتا األوىل، اجتمع فريق عامل سابق للدورة يف جنيف يف الفترة من      -١٠
 السيدة جويس ألووك    استثناءوشارك يف هذا الفريق العامل مجيع األعضاء ب       . ٢٠٠٣أكتوبر  / تشـرين األول   ١٠
فوضية األمم املتحدة   ملشارك يف االجتماع ممثلون     ما   ك . لويدجـي تشيتاريال والسيدة مارجوري تيلور      السـيد و

مفوضية األمم  و ، واليونسكو، منظمة األمم املتحدة للطفولة   ، و ومنظمة العمل الدولية  السـامية حلقوق اإلنسان،     
غري املنظمات  ممثل جملموعةوحضر االجتماع أيضاً . منظمة الصحة العاملية، ولشؤون الالجئنياملـتحدة السـامية    

 .املعنية باتفاقية حقوق الطفل، فضال عن ممثلني ملنظمات غري حكومية خمتلفة وطنية ودوليةكومية احل

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

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

وعقد الفريق مثاين جلسات حبث فيها قوائم       . عامل السابق للدورة  وتـوىل السـيد دوك رئاسة الفريق ال        -١٢
، )غيانا، بابوا غينيا اجلديدة   (املسـائل الـيت عرضـها عليه أعضاء اللجنة فيما يتعلق بالتقريرين األوليني لبلدين               

، هولندا، مبا يف ذلك     أرمينيا، أملانيا، اهلند، إندونيسيا، اليابان، سلوفينيا     (والـتقارير الدورية الثانية لسبعة بلدان       
ردود كتابية  تقدمي  قوائم املسائل هذه إىل البعثات الدائمة للدول املعنية مشفوعة مبذكرة تطلب            وأحيلت  ). أوروبا

 .إن أمكن ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٨على املسائل املثارة يف القوائم، وذلك قبل 

  تنظيم العمل- واو

وكان . ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١٢املعقودة يف    ٩١٩جلستها  نظـرت اللجـنة يف تنظيم العمل يف          -١٣
 الذي أعده األمني العام بالتشاور مع رئيس اخلامسة والثالثني،معروضاً على اللجنة مشروع برنامج العمل للدورة 

 ).CRC/C/133 (الرابعة والثالثنياللجنة، وتقرير اللجنة عن دورهتا 

  االجتماعات العادية املقبلة- زاي

يونيه / حزيران ٤مايو إىل   / أيار ١٧سُتعقد يف الفترة من     السادسة والثالثني   دورهتا  حاطـت اللجـنة علماً بأن       أ -١٤
 .٢٠٠٤يونيه / حزيران١١ إىل ٧ سيجتمع يف الفترة من السابعة والثالثنيفريقها العامل السابق للدورة ، وأن ٢٠٠٤
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  من االتفاقية٤٤ب املادة  التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوج-اً نيثا

  تقدمي التقارير-ألف 

 :ُعرضت على اللجنة الوثائق التالية -١٥

 ١٩٩٢ أن تقدمها الدول األطراف يف عام        املفترضمذكـرات مـن األمني 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/135(الدول األطراف يف االتفاقية وحالة تقدمي التقارير بشأن مذكرة من األمني العام  )ب( 

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

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

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

املقرر أن تنظر فيها اللجنة يف دورهتا التسعة اإلضافة إىل التقارير  جنة بأن األمني العام تلقى، ب     وأُخربت الل  -١٦
، التقرير األويل لكل من )١٦ ، الفقرةCRC/C/133انظر  (دورتـها الرابعة والثالثنيل ـاحلالية والتقارير اليت وردت قب

وألبانيا ، )CRC/C/3/Add.65(، والربازيل )CRC/C/11/Add.26(، وغينيا االستوائية )CRC/C/8/Add.50 (جزر البهاما
)CRC/C/11/Add.27(               والـتقرير الدوري الثاين لكل من الصني، مبا يف ذلك هونغ كونغ ومكاو ،)CRC/C/83/Add.9  
، واململكة العربية   (CRC/C/65/Add.33) وأوغندا،  )CRC/C/83/Add.12 (، وترينيداد وتوباغو  Add.11) و Add.10و

 ، والتقرير الدوري الثالث لكل من كوستاريكا       )CRC/C/93/Add.7(، واجلزائـر    (CRC/C/136/Add.1)ية  السـعود 
)(CRC/C/125/Add.4     واالحتـاد الروسي ،(CRC/C/125/Add.5)   والدامنرك ،(CRC/C/129/Add.3) وأستراليا ،  
)CRC/C/129/Add.4 ( وفنلندا)CRC/C/129/Add.5(. 

 تقريراً دورياً ثانياً ٧٩ تقريراً أولياً و١٨٠، ما جمموعه ٢٠٠٤يناير /نون الثاين كا٣٠وتلقت اللجنة، حىت  -١٧
 ). تقريراً دورياً ثانيا٣٨ً تقريراً أولياً و١٦٨( تقارير ٢٠٦ونظرت اللجنة يف ما جمموعه .  تقارير دورية ثالثة١٠و

 ٩تقارير الدورية الثانية املقدمة من      وحبثت اللجنة، يف دورهتا اخلامسة والثالثني، التقاريـر األوليـة وال         -١٨
 للنظر يف التقارير    ٢٨  جلسة من أصل جلساهتا ال         ١٨وخصصت  .  من االتفاقية  ٤٤دول أطـراف مبوجب املادة      

وقد عرضت على اللجنة يف دورهتا      ). 946؛ و 943-942؛ و 937-936و ؛935-932و؛  CRC/C/SR.920-929انظـر   (
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؛ وبابوا  )CRC/C/8/Add.47(غيانا  :  املدرجة حبسب ترتيب ورودها إىل األمني العام       اخلامسة والثالثني التقارير التالية   
 ، واليابان  )CRC/C/70/Add.19(، وسلوفينيا   )CRC/C/83/Add.7(، وأملانيا   )CRC/C/28/Add.20(غينـيا اجلديدة    

)CRC/C/104/Add.2( ــند ــيا )CRC/C/93/Add.5(، واهلـ ــي)CRC/C/65/Add.23(، وإندونيسـ  ا ، وأرمينـ
)CRC/C/93/Add.6( وهولندا، مبا يف ذلك أوروبا ،)CRC/C/117/Add.1و CRC/C/117/Add.2.( 

 مجيع الدول املقدمة للتقارير حلضور      ُدعي ممثلو  من النظام الداخلي املؤقت للجنة،       ٦٨وعمـالً باملـادة      -١٩
 . فيها تقارير دوهلمحبثتجلسات اللجنة اليت 

تبة حسب البلدان ووفقاً للتسلسل الذي اتبعته اللجنة عند نظرها يف التقارير،            وتتضـمن الفـروع التالـية، املر       -٢٠
وميكن االطالع  . ددةمالحظات ختامية تعكس أهم نقاط املناقشة وتشري، عند الضرورة، إىل املسائل اليت تتطلب متابعة حم              

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

  النظر يف التقارير�باء 

 إندونيسيا: املالحظات اخلتامية

فرباير / شباط ٥، املقدم يف    )CRC/C/65/Add.23(نظـرت اللجنة يف التقرير الدوري الثاين إلندونيسيا          -٢١
، ٢٠٠٤يناير / الثاين كانون١٣، املعقودتني يف )921 وCRC/C/SR.920انظر  (٩٢١ و٩٢٠، يف جلستيها ٢٠٠٢

 .، املالحظات اخلتامية التالية)CRC/C/SR.946 (٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٣٠ املعقودة يف ٩٤٦واعتمدت يف جلستها 

  مقدمة-ألف 

ترحـب اللجـنة بالـتقرير الدوري الثاين للدولة الطرف، رغم التأخر يف تقدميه، كما ترحب بالتقرير                  -٢٢
جنة على وجه اخلصوص أن معظم الفقرات اليت تتناول خمتلف جمموعات احلقوق            وتقدر الل . التكميـلي املفصـل   

حتتوي على مالحظات بشأن التقدم احملرز والصعوبات اليت تواجهها الدولة الطرف واألولويات املوضوعة للسنوات 
لطرف وترحب باحلوار وتنوه كذلك مع التقدير بالوفد الكبري الرفيع املستوى الذي انتدبته الدولة ا. اخلمس املقبلة

 .الصريح وردود الفعل اإلجيابية على االقتراحات والتوصيات اليت قُدمت أثناء املناقشة

  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته-باء 

ات غري  وترحب حتديداً مبشاركة املنظم   . ترحـب اللجنة بأسلوب املشاركة الذي اتسم به إعداد التقرير          -٢٣
 . احلكومية واجلامعات وبنشر الصيغة األخرية من التقرير

وترحب اللجنة بالتصديق على عدد من صكوك حقوق اإلنسان مثل اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب                 -٢٤
ال التمييز العنصري   ، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشك      )١٩٩٨(املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة         

، واتفاقية منظمة   ١٩٧٣بشأن احلد األدىن لسن االستخدام لعام       ) ١٣٨رقم  (، واتفاقـية منظمة العمل الدولية       )١٩٩٩(
 على  ٢٠٠٠ و ١٩٩٩، يف عامي    ١٩٩٩بشأن حظـر أسوأ أشكال عمل األطفال لعام        ) ١٨٢رقم  (العمـل الدوليـة    

 . وباعتماد عدد من القوانني املتصلة حبماية حقوق اإلنسان٢٠٠٢التوايل، كما ترحب مبراجعة الدستور يف عام 
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 .ومما يشجع اللجنة ترمجة اتفاقية حقوق الطفل ونشرها وتوزيعها على نطاق واسع نسبياً -٢٥

ومن البوادر املشجعة جداً يف نظر اللجنة العملية اجلارية يف التحول إىل الدميقراطية وإدراج مسائل حقوق  -٢٦
 .ا فيها حقوق اإلنسان للطفل، يف القوانني والسياساتاإلنسان، مب

 : وترحب اللجنة باعتماد القوانني وإقامة خمتلف اآلليات اهلادفة إىل محاية وتعزيز حقوق الطفل، ومنها -٢٧

  إعالناً باحلقوق يشمل حقوق الطفل؛٢٠٠٢تضمني الدستور يف عام  )أ( 

 الطفل؛ بشأن محاية ٢٠٠٢ لعام ٢٣القانون رقم  )ب( 

  بشأن نظام التعليم الوطين؛٢٠٠٣ لعام ٢٠القانون رقم  )ج( 

 برنامج العمل الوطين بشأن األطفال؛ )د( 

 ؛١٩٩٨وكالة محاية الطفل يف عام   )ه( 

 اللجنة اإلندونيسية حلماية الطفل؛ )و( 

 . بشأن حمكمة األحداث١٩٩٧ لعام ٣القانون رقم  )ز( 

 عوق تنفيذ االتفاقية العوامل والصعوبات اليت ت-جيم 

قّر اللجنة بالتحديات اليت تواجهها الدولة الطرف، مثل النـزاعات الداخلية املسلحة واإلرهاب والطابع  -٢٨ ُت
 . جزيرة١٧ ٠٠٠اجلغرايف اخلاص للدولة الطرف اليت تشتمل على أكثر من 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات�دال 

  تدابري التنفيذ العامة-١

 ت السابقة للجنةالتوصيا

اليت أبدهتا لدى النظر يف التقرير      ) CRC/C/15/Add.25(تأسـف اللجنة ألن بعض الشواغل والتوصيات         -٢٩
مل تأخذ نصيبها من االهتمام، وال سيما تلك اليت تتناول إصالح           ) CRC/C/3/Add.10(األويل للدولـة الطرف     

، )١٩الفقرة  (، وضرورة رصد تنفيذ حقوق الطفل       )١٧الفقرة  (التشـريعات الوطنية فيما يتعلق بعمل األطفال        
، )٢١الفقرة  (، وختصيص املوارد الكافية لشؤون الطفل       )٢٠الفقرة  (واإلصـالح الشامل لنظام قضاء األحداث       

، والتدابري الالزمة ملنع ممارسة )٢٢الفقرة  (والـتدابري املـلحة الالزمة ملكافحة مجيع أشكال التمييز ضد األطفال            
 ).٢٤الفقرة (األطفال، مبا فيها حاالت االختفاء واالحتجاز التعسفي العنف ضد 



CRC/C/137 
Page 9 

حتـث اللجنة الدولة الطرف على أن تبذل قصارى جهدها لتناول التوصيات الواردة يف مالحظاهتا               و -٣٠
ة اخلتامـية بشـأن التقرير األويل واليت مل تنفَّذ بعد وأن تتناول قائمة الشواغل الواردة يف املالحظات اخلتامي                 

 .احلالية بشأن التقرير الدوري الثاين

 التحفظات

 بشأن محاية الطفل جيعل   ٢٠٠٢ لعام   ٢٣ترحـب اللجـنة باملعلومـات الـيت مفادها أن القانون رقم              -٣١
 من االتفاقية ال    ٢٩ و ٢٢ و ٢١ و ١٧ و ١٦ و ١٤ و ١الـتحفظات اليت تقدمت هبا الدولة الطرف بالنسبة للمواد          

 .تلك التحفظات سوف ُتسحب قريباًطائل منها ومن مث فإن مجيع 

ويف ضوء إعالن وبرنامج عمل فيينا      ) CRC/C/15/Add.25(توصي اللجنة، تبعاً لتوصياهتا السابقة      و -٣٢
، بـأن تقـوم الدولة الطرف على سبيل األولوية بسحب مجيع التحفظات وأن تتخذ التدابري                ١٩٩٣لعـام   

 .اإلجرائية الضرورية لذلك

 التشريعات

للجنة باإلصالحات التشريعية اهلامة اليت ستكون أساساً لدولة تقوم على الدميقراطية وحقوق            ترحـب ا   -٣٣
وتشاطر اللجنة القلق الذي أعربت عنه الدولة الطرف من أن التصديق على            . اإلنسان، وخصوصاً حقوق الطفل   

 .االتفاقية ال حيظى بدعم قانون من الربملان

 . النظر يف إمكانية تدعيم تصديق االتفاقية بقانون من الربملانتشجع اللجنة الدولة الطرف على و -٣٤

وتشـجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على النظر يف التصديق على صكوك أخرى حلقوق اإلنسان، مثل                 -٣٥
 العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،            

 .وكذلك نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، وأن يكون ذلك مدعوماً بقانون من الربملان

 الالمركزية

إذ ترحـب اللجنة بعملية حتقيق الالمركزية اليت تقوم هبا الدولة الطرف فإهنا تشعر بالقلق إزاء احتمال                  -٣٦
 .تأثريها سلبياً على محاية حقوق اإلنسان وحقوق الطفل

توصي اللجنة الدولة الطرف باحلرص على ضمان مواءمة القوانني واملمارسات اإلقليمية مع أحكام             و -٣٧
 .االتفاقية

 التنسيق وخطة العمل الوطنية

ترحـب اللجـنة بصياغة خطة عمل وطنية بشأن الطفل تأخذ يف االعتبار الوثيقة اخلتامية لدورة األمم                  -٣٨
وحتيط علماً بأن وزارة متكني املرأة أنيطت هبا مسؤولية " مل صاحل لألطفال عا"املـتحدة االسـتثنائية بشأن الطفل       

 .تنسيق تنفيذ االتفاقية وخطة العمل الوطنية بشأن الطفل
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 :توصي اللجنة مبا يليو -٣٩

أن تشـمل خطـة العمـل الوطنية بشأن الطفل مجيع جماالت وأحكام االتفاقية وأن ُتدرج                 )أ( 
  من مستوى املقاطعات واملناطق؛أحكامها يف الربامج على كل

 أن تقوم وزارة متكني املرأة بالتنسيق مع اآلليات على كل من مستوى املقاطعات واملناطق؛ )ب( 

 .أن تضمن اهليئة التنسيقية مشاركة آخرين من أصحاب املصلحة، مثل املنظمات غري احلكومية )ج( 

 هياكل الرصد املستقلة

. ندونيسية حلماية الطفل وجلنة وطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفالترحب اللجنة بإنشاء جلنة إ -٤٠
ومع ذلك فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء نقص ضمانات استقالل وحياد اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، األمر الذي 

 .الطفليعوق قيامها بواليتها على الوجه األكمل، والذي قد يعطل أيضاً عمل اللجنة الوطنية حلماية 

 بشأن املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان،      ٢توصي اللجنة الدولة الطرف، طبقاً لتعليقها العام رقم         و -٤١
 :بالقيام مبا يلي

ضـمان التنسيق بني اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واللجنة الوطنية حلماية الطفل واللجنة              )أ( 
 ل؛الوطنية املعنية بالقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفا

ضـمان إمكانـية وصول األطفال إىل اللجنة الوطنية حلماية الطفل واللجنة الوطنية املعنية               )ب( 
بالقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال، وال سيما مبنح اللجنتني سلطة إجراء التحقيقات وتلقي الشكاوى               

 من األطفال والنظر فيها، وال سيما من األطفال املتأثرين بالرتاع؛

 تزويد اللجنة الوطنية حلماية الطفل واللجنة الوطنية املعنية بالقضاء على أسوأ أشكال           ضمان )ج( 
 عمل األطفال باملوارد الكافية؛

اختاذ تدابري فورية لتعزيز استقالل وموضوعية وفعالية اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واللجنة  )د( 
ء على أسوأ أشكال عمل األطفال، ومساءلتها علناً،        الوطنـية حلمايـة الطفل واللجنة الوطنية املعنية بالقضا        

 .واحلرص على نشر تقاريرها إىل املّدعي العام يف الوقت املناسب

 مجع البيانات

ترحـب اللجـنة مبخـتلف البيانات الواردة يف التقرير التكميلي واليت تتناول الرعاية النهارية والتعليم                 -٤٢
ولكن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق إزاء عدم        . طفال املعوقني، وغري ذلك   واألطفال املهَملني وأطفال الشوارع واأل    

وجـود آلـية مناسبة جلمع البيانات لدى الدولة الطرف مما يسمح بعملية منهجية وشاملة جلمع البيانات الكمية          
 .والنوعية املفصلة بالنسبة جلميع اجملاالت اليت تشملها االتفاقية
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 :طرف مبا يليتوصي اللجنة الدولة الو -٤٣

 مواصلة ارتقاء نظامها اخلاص جبمع البيانات ليشمل مجيع جماالت االتفاقية؛ )أ( 

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

  نطاق واسع؛تعميم هذه اإلحصاءات واملعلومات على )ج( 

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

 نشر االتفاقية

تالحـظ اللجنة مع التقدير اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف إلشهار مبادئ وأحكام االتفاقية على نطاق     -٤٤
وإذ ترحب اللجنة مثالً مبوضوع     . ع األطفال أو من أجلهم    واسع ولتدريب خمتلف فئات املهنيني الذين يعملون م       

، فإهنا ترى ضرورة مواصلة تعزيز وتنفيذ هذه التدابري على أساس ٢٠٠٣يوليه / متوز٢٣اليوم الوطين للطفل بتاريخ 
 .مستمر وشامل ومنهجي

 :صي اللجنة الدولة الطرف مبا يليوتو -٤٥

ى مجيع املهنيني ذوي الصلة وتدريبهم عليها وتنفيذ هذه تعزيز تدابريها بشأن نشر االتفاقية عل )أ( 
 التدابري على حنو مستمر ومنهجي؛

اختـاذ تدابري حمددة جلعل االتفاقية متاحة لألطفال ومعروفة لديهم، وال سيما األطفال الذين               )ب( 
 .ينتمون إىل أقليات إثنية

  تعريف الطفل-٢

 :تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي -٤٦

 ) ١٩(والذكور  ) ١٦(لى الرغم من التوصية السابقة للجنة فإن السن القانونية لزواج اإلناث            ع )أ( 
 ما زالت متييزية؛

 سنة وبذلك يصبحون ١٥تتزوج نسبة عالية جداً من األطفال، ال سيما الفتيات، اعتباراً من سن  )ب( 
 .قانوناً يف عداد الكبار، مما يعين أن االتفاقية ال تنطبق عليهم

توصـي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر يف حدود السن اليت تنطبق على األطفال واملوضوعة يف        و -٤٧
كما توصي اللجنة الدولة الطرف . خمتلف التشريعات وذلك للحرص على أهنا تراعي مبادئ وأحكام االتفاقية

 :حتديداً مبا يلي
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زواج الفتيات هو نفس سن زواج      ضـمان إزالة أي متييز يقوم على اجلنس، وأن يكون سن             )أ( 
 الفتيان؛

 اختاذ مجيع التدابري الضرورية ملنع الزواج املبكر؛ )ب( 

 .القيام حبمالت توعية بشأن مضار وخماطر الزواج املبكر )ج( 

  املبادئ العامة-٣

إىل  بشأن محاية الطفل     ٢٠٠٢ لعام   ٢٣ من القانون رقم     ٢ترحـب اللجـنة باإلشارة الواردة يف املادة          -٤٨
ومع ذلك ما زالت اللجنة تشعر بالقلق ألن املبادئ العامة خبصوص عدم            . املـبادئ األساسية الواردة يف االتفاقية     

ال تتجلى متاماً يف مجيع     ) ١٢املادة  (واحترام آراء الطفل    ) ٣املادة  (ومصاحل الطفل الفضلى    ) ٢املـادة   (التميـيز   
ية والقضائية، وال يف السياسات والربامج ذات الصلة باألطفال         جماالت تشريعات الدولة الطرف والقرارات اإلدار     

 .على كل من املستوى االحتادي واإلقليمي واحمللي ويف املناطق املتأثرة بالرتاعات

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يليو -٤٩

، يف مجيع ١٢ و٦ و٣ و٢إدراج املـبادئ العامة لالتفاقية على النحو املالئم، وحتديداً املواد    )أ( 
 التشريعات ذات الصلة باألطفال؛

تطبـيق هـذه املبادئ يف مجيع القرارات السياسية والقضائية واإلدارية، وكذلك يف الربامج               )ب( 
 .واخلدمات وأنشطة التعمري اليت هلا تأثري على مجيع األطفال

 عدم التمييز

موعات ضعيفة أخرى من األطفال،  تالحـظ اللجـنة بقلـق استمرار متييز اجملتمع ضد الفتيات وضد جم             -٥٠
وخصوصاً األطفال الذين يعيشون يف حالة من الفقر واألطفال املولودون خارج رباط الزوجية واألطفال املشردون 

 .بسبب الرتاعات وأطفال األقليات

ن حتث اللجنة الدولة الطرف على القيام بعملية متعمقة إلعادة النظر يف مجيع تشريعاهتا وذلك لضما              و -٥١
 من االتفاقية واعتماد استراتيجية     ٢التطبيق الكامل ملبدإ عدم التمييز يف القوانني احمللية وكذلك ملراعاة املادة            

 .هادفة وشاملة إلزالة التمييز ألي سبب كان ضد الفئات املستضعفة

ت الصلة  تطلـب اللجنة إدراج معلومات حمددة يف التقرير الدوري التايل عن التدابري والربامج ذا             و -٥٢
باالتفاقـية والـيت تضطلع هبا الدولة الطرف متابعةً لإلعالن وبرنامج العمل اللذين اعتمدا يف املؤمتر العاملي                 
ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، آخذة يف االعتبار التعليق               

 ).أهداف التعليم(ة  من االتفاقي٢٩ من املادة ١ بشأن الفقرة ١العام رقم 
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 مصاحل الطفل الفضلى

 من االتفاقية ال حيظى ٣تشعر اللجنة بالقلق ألن املبدأ العام ملصاحل الطفل الفضلى كما هو وارد يف املادة         -٥٣
مثال ذلك أن احلضانة مبوجب القانون حتدد       (بأولويـة االعتبار، مبا يف ذلك يف املسائل اليت تتصل بقانون األسرة             

 ).مر الطفل ال مبقتضى مصاحل الطفل الفضلىمبقتضى ع

 ٣توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر يف التشريعات والتدابري اإلدارية لضمان إدراج املادة و -٥٤
 .من االتفاقية على النحو الواجب فيها ولتنفيذها يف مجيع أراضيها

 احترام آراء الطفل

 من االتفاقية، قلَّما ُيستمع إىل آرائهم يف        ١٢فاً ملا جاء يف املادة      تشـعر اللجنة بالقلق ألن األطفال، خال       -٥٥
 .األسرة واملدرسة واجملتمع يف املسائل اليت هتمهم

 من االتفاقية،   ١٢توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تعدل تشريعاهتا بشكل يعرب متاماً عن املادة               و -٥٦
إمكانية التعبري عن تلك اآلراء حبرية، مبا يف ذلك يف          " قادر على تكوين آرائه اخلاصة    "وحبيث يكون ألي طفل     

وتوصي أيضاً بأن تقوم الدولة الطرف حبملة على الصعيد         . كافـة اإلجـراءات اإلدارية والقضائية اليت متسه       
الوطين إلذكاء الوعي لدى اجلمهور حبقوق األطفال يف املشاركة وخاصة على املستويات احمللية وضمن إطار               

لتقليدية، وبأن تشجع على احترام آراء الطفل داخل األسرة ويف املدارس ويف نظم الرعاية والنظم             اجملتمعات ا 
 .اإلدارية والقضائية

  احلقوق املدنية واحلريات-٤

 تسجيل املواليد واحلق يف اجلنسية

 بوجوب  بشأن محاية الطفل واليت تقضي٢٠٠٢ لعام ٢٣ترحب اللجنة باألحكام الواردة يف القانون رقم  -٥٧
ومع ذلك فهي ما زالت تشعر بالقلق إزاء اخنفاض معدل تسجيل املواليد وإزاء . إصدار احلكومة شهادة ميالد جماناً

 .قلة التدابري امللموسة اليت اختذت لرفع هذا املعدل

 يضمن حق الطفل يف اجلنسية فإن اللجنة تشعر بالقلق          ١٩٩٩وإذ تالحظ أن قانون حقوق اإلنسان لعام         -٥٨
 :نه يف بعض األحيانأل

 قد حيرم الطفل املولود خارج رباط الزوجية من احلق يف معرفة والده؛ )أ( 

 .قد حيرم الطفل املولود ألب أجنيب من اجلنسية اإلندونيسية )ب( 

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل مجيع القوانني الوطنية واحمللية املتصلة بتسجيل املواليد والعمل             و -٥٩
، مبا يف ذلك    ٢٠١٥ يف املائة من تسجيل املواليد حبلول عام         ١٠٠يذ استراتيجية شاملة لبلوغ نسبة      على تنف 

 .بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للطفولة وغريها من الوكاالت الدولية
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 بشأن  ١٩٥٨ لعام   ٦٢توصي اللجنة الدولة الطرف بإصالح قوانني اجلنسية، مبا فيها القانون رقم            و -٦٠
 .ة، وذلك لضمان انتقال اجلنسية إىل الطفل عن طريق األم واألب على السواءاجلنسي

 العنف ضد األطفال

تشـعر اللجنة بالقلق إزاء العدد املرتفع من األطفال ضحايا العنف واإلساءة واإلمهال، مبا فيها اإلساءة                 -٦١
 .اجلنسية، يف املدارس ويف األماكن العامة ويف مراكز االحتجاز ويف األسرة

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يليو -٦٢

توسـيع اجلهود املبذولة حالياً تصدياً ملشكلة اإلساءة إىل الطفل وإمهاله، مبا يف ذلك اإلساءة         )أ( 
اجلنسية، وضمان إقامة نظام وطين لتلقي الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها والختاذ اإلجراءات القضائية عند              

 عي مشاعر الطفل وتضمن خصوصية الضحايا؛الضرورة، وذلك بطريقة ترا

احلـرص عـلى متكـن مجـيع ضحايا العنف من التماس املشورة واملساعدة يف جمال التعايف         )ب( 
واالندمـاج، وتوفري احلماية والرعاية البديلة لألطفال الذين أبعدوا عن بيوهتم جراء ادعاءات إساءة املعاملة               

 إال كآخر مالذ وألقصر فترة زمنية ممكنة؛وعدم اللجوء إىل إيداعهم يف املؤسسات 

 .احلرص على مالحقة مرتكيب العنف ضد األطفال على النحو الواجب أمام القضاء )ج( 

 العقوبة البدنية

تشـعر اللجـنة بعميق القلق النتشار العقوبة البدنية يف األسرة واملدرسة على نطاق واسع وألهنا ممارسة         -٦٣
 .روعةمقبولة ثقافياً وما زالت مش

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يليو -٦٤

تعديـل تشريعاهتا الراهنة حلظر العقوبة البدنية يف كل مكان، مبا يف ذلك داخل األسرة ويف                 )أ( 
 املدارس وأماكن رعاية األطفال؛

القـيام حبمـالت تثقيف للجمهور بشأن العواقب السلبية النامجة عن سوء معاملة األطفال               )ب( 
 .بأشكال االنضباط اإلجيابية والالعنفية كبديل للعقوبة البدنيةوللنهوض 

  البيئة األسرية والرعاية البديلة-٥

 مسؤوليات الوالدين

تشـعر اللجنة بالقلق ألنه تبعاً للشريعة اإلسالمية املطبقة على املسلمني يف إندونيسيا فإن القرارات املتصلة برعاية         -٦٥
كما تشعر اللجنة بالقلق ألن     . تعتمد على عمر الطفل ال على مصاحل الطفل الفضلى        الطفـل يف إطـار إجراءات الطالق        

 .األطفال ال ميكن أن يكون هلم والد يف نظر القانون ما مل يكن والدامها الطبيعيان متزوجني أمام القانون
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 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يليو -٦٦

 األطفال وذلك لضمان اعتماد مجيع القرارات على        إعادة النظر يف تشريعاهتا املتصلة حبضانة      )أ( 
  من االتفاقية؛١٢ و٣مبدإ مصاحل الطفل الفضلى، وذلك طبقاً ألحكام املادتني 

اختاذ مجيع التدابري الضرورية لتيسري تثبيت أبوة الطفل ولكي تضمن قدر اإلمكان حق الطفل   )ب( 
 .مبعرفة والديه الطبيعيني وأن حيظى بتربيتهما له

  مشل األسرةمجع

ترحب اللجنة بااللتزام الذي أعربت عنه الدولة الطرف وبزيادة تعاوهنا يف جمال تيسري التوصل إىل حلول                 -٦٧
ولكن اللجنة ما زالت قلقة إزاء النطاق احملدود نسبياً لعملية          . دائمة ألطفال تيمور الشرقية املفصولني عن أسرهم      

 .١٩٩٩دأت منذ عام إعادة هؤالء األطفال إىل أوطاهنم اليت ب

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يليو -٦٨

تعزيز التدابري الرامية إىل ضمان العودة العاجلة واآلمنة جلميع األطفال املفصولني عن ذويهم              )أ( 
 إىل تيمور الشرقية؛

 .مواصلة التعاون يف هذا الصدد مع مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني )ب( 

 ل احملرومون من بيئة أسريةاألطفا

تعـرب اللجنة عن قلقها إزاء العدد املرتفع من األطفال املودعني يف املؤسسات وإزاء ظروف املعيشة يف                  -٦٩
 .هذه املؤسسات وإزاء تزايد عدد األطفال الذين يتخلى عنهم آباؤهم

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يليو -٧٠

يم حالة األطفال املودعني يف املؤسسات، مبا يف ذلك ظروف          االضـطالع بدراسة شاملة لتقي     )أ( 
 معيشتهم واخلدمات املوفرة هلم؛

وضـع برامج وسياسات للحيلولة دون إيداع األطفال يف املؤسسات، وذلك بتوفري الدعم              )ب( 
 والتوجيه ألشد األسر تأثراً وبتنظيم محالت إلذكاء الوعي، وغري ذلك؛

لالزمة لتمكني األطفال املودعني يف املؤسسات من العودة إىل أسرهم كلما اختاذ مجيع التدابري ا )ج( 
 كان ذلك ممكناً وعدم النظر يف إيداع األطفال يف املؤسسات إال كآخر مالذ؛

وضع معايري واضحة للمؤسسات القائمة وضمان االستعراض الدوري لعملية إيداع األطفال،  )د( 
 . من االتفاقية٢٥وذلك يف ضوء املادة 
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 التبين

تشعر اللجنة بالقلق ألن تشريعات التبين الراهنة متيز بني جمموعات تنتمي إىل أصول إثنية خمتلفة، وال توفر القدر الكايف                    -٧١
 .من الضمانات ضد ممارسات إساءة املعاملة، مبا فيها االجتار باألطفال، وال تأخذ يف كامل االعتبار مصاحل الطفل الفضلى

 : الدولة الطرف مبا يليتوصي اللجنةو -٧٢

  من االتفاقية؛٣ و٢تعديل التشريعات الراهنة بشأن التبين حبيث تضمن امتثاهلا للمادتني  )أ( 

اختـاذ التدابري الضرورية لرصد نظام التبين واإلشراف عليه بصورة فعالة طبقاً ملبدإ مصاحل               )ب( 
 الطفل الفضلى؛

 .ة األطفال والتعاون يف جمال التبين على املستوى الدويلاالنضمام إىل اتفاقية الهاي بشأن محاي )ج( 

  خدمات الصحة األساسية والرعاية-٦

 األطفال املعوقون

بينما تقر اللجنة إقامة اخلدمات اخلاصة ومراكز إعادة التأهيل لألطفال املعوقني فإهنا تشعر بالقلق ألن قلة  -٧٣
 . ة من هذه اخلدماتقليلة جداً من األطفال املعوقني ميكنهم االستفاد

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يليو -٧٤

ضـمان مجع بيانات شاملة ومفصلة على حنو مالئم واستخدامها يف وضع سياسات وبرامج               )أ( 
 خمصصة لألطفال املعوقني؛ 

اسـتعراض حالة هؤالء األطفال من حيث استفادهتم من الرعاية الصحية املناسبة واخلدمات              )ب( 
ة وفرص العمل، وختصيص القدر الكايف من املوارد لتعزيز اخلدمات املتاحة لألطفال املعوقني، وتوفري              التعليمي

 الدعم ألسرهم وتدريب املهنيني يف هذا اجملال؛

، ٤٨/٩٦قرار اجلمعية العامة    (مراعاة القواعد املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني          )ج( 
 اللجنة يف اليوم الـذي خصصته للمناقشة العامة اليت تناولت حقوق           والتوصـيات الـيت اعتمدهتا    ) املـرفق 

 ؛)٣٣٩ إىل ٣١٠، الفقرات من CRC/C/69(األطفال املعوقـني 

 .التماس املساعدة من منظمة األمم املتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العاملية وغريمها )د( 

 خدمات الصحة والرعاية

 خمصصات امليزانية لقطاع الرعاية الصحية، فإهنا ما زالت تشعر بالقلق بينما تعترف اللجنة بالتحسينات يف -٧٥
إزاء املعـدل املـرتفع لوفـيات األمومة والنتشار حاالت سوء التغذية بني األطفال، ونسبة املواليد ذوي الوزن                  
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ني ونقص إمكانية املنخفض وانتشار األمراض املعدية واليت حيملها البعوض، مبا فيها املالريا، واخنفاض معدل التحص
 . الوصول إىل مياه الشرب املأمونة ومرافق اإلصحاح، وخصوصاً يف املناطق املتأثرة بالرتاعات

كما تشعر اللجنة بالقلق ألن جتزؤ السياسات اليت تتناول القضايا الصحية والرعاية تعرقل تنسيق وتنفيذ                -٧٦
 . املناهج الشاملة لصحة األطفال واملراهقني

 : للجنة الدولة الطرف مبا يليتوصي او -٧٧

ضـمان حصـول اجلميع على الرعاية الصحية األولية، وال سيما خدمات ومرافق الرعاية               )أ( 
 الصحية لألم والطفل، مبا يف ذلك يف املناطق الريفية واملناطق املتأثرة بالرتاعات؛

 إيالء األولوية لتوفري مياه الشرب وخدمات اإلصحاح؛ )ب( 

هود الراهنة ملنع حاالت سوء التغذية وملكافحة املالريا وغريها من األمراض اليت            تعزيـز اجل   )ج( 
ينقلها البعوض، وحتصني أكرب عدد ممكن من األطفال واألمهات، وجعل الواقيات الذكرية وغريها من موانع               

لتشمل مجيع  احلمـل مـتاحة يف مجيع أحناء البالد، والنهوض بالرضاعة الطبيعية، وتوسيع نطاق هذه الربامج                
 املناطق املتأثرة بالرتاعات؛ 

احلرص على اختاذ منهج كامل احلياة فيما يتعلق بصحة ومنو الطفل واملراهق وذلك من خالل  )د( 
 وضع سياسات صحية إمجالية وشاملة لألطفال واملراهقني؛

 .التماس التعاون يف هذا الصدد من منظمة الصحة العاملية وغريها  )ه( 

 صحة املراهقني

 اليت تتناول يف مجلة أمور مشكالت ١٩٩٩تالحـظ اللجنة إنشاء اللجنة املعنية بالصحة اإلجنابية يف عام           -٧٨
غري أن اللجنة تشعر بالقلق ألن      . صحة املراهقني، ومكافحة فريوس املناعة البشرية ومرض اإليدز، وتنظيم األسرة         

جد نظام منظم لتقدمي املشورة واخلدمات يف جمال الصحة هذه القضايا ما زالت متثل مشكلة للمراهقني وألنه ال يو
اإلجنابـية كمـا ال تتوفر التوعية بفريوس نقص املناعة البشرية ومرض اإليدز وحاالت العدوى املنقولة باالتصال       

 .كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد املرتفع من املدخنني بني املراهقني. اجلنسي، لفائدة الشبان

 : للجنة الدولة الطرف مبا يليتوصي او -٧٩

وضع سياسات وخطط شاملة بشأن صحة املراهقني، تأخذ يف احلسبان تعليق اللجنة العام رقم  )أ( 
 خبصوص صحة املراهقني ومنوهم؛) ٢٠٠٣ (٤

 تعزيز تنفيذ التوصيات املنبثقة عن جلنة الصحة اإلجنابية؛ )ب( 
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ظمات غري احلكومية وذلك بغية إقامة نظام       الـنهوض بالـتعاون بـني وكاالت الدولة واملن         )ج( 
للتثقـيف الرمسي وغري الرمسي بشأن فريوس نقص املناعة البشرية ومرض اإليدز وحاالت العدوى اليت تنتقل                

 باالتصال اجلنسي وبشأن التثقيف اجلنسي؛

اإليدز /بشأن فريوس نقص املناعة البشرية   ) ٢٠٠٣ (٣مـراعاة تعلـيق اللجـنة العام رقم          )د( 
قوق الطفل واملبادئ التوجيهية الدولية احملدثة بشأن الفريوس واإليدز وحقوق اإلنسان وذلك لتعزيز ومحاية وح

 حقوق األطفال املصابني واملتأثرين بالفريوس ومبرض اإليدز؛

ضـمان إمكانية حصول مجيع املراهقني على املشورة واملعلومات واخلدمات اخلاصة بالصحة              )ه( 
 اإلجنابية؛

تزويد املراهقني مبعلومات دقيقة وموضوعية بشأن العواقب الضارة لتدخني التبغ ومحايتهم من  )و( 
 . املعلومات املضللة املؤذية وذلك بفرض قيود شاملة على الدعاية املرتبطة بالتبغ

  التعليم واألنشطة الترفيهية والثقافية-٧

ترحب بوضع حد أدىن من خمصصات امليزانية ترحـب اللجـنة بإدراج احلق يف التعليم يف الدستور كما         -٨٠
 واليت رفعت عدد    ١٩٩٤كما ترى من املشجع إصالحات التعليم اليت شرعت هبا الدولة الطرف يف عام              . للتعليم

كما ترحب اللجنة بتوفري املنح     .  واليت حتاول رفع مستويات التعليم     ٩ إىل   ٦سـنوات الدراسـة االبتدائـية من        
 . لفقريةالدراسية ألطفال األسر ا

 :غري أن اللجنة تشعر بالقلق لألسباب التالية -٨١

 التعليم غري جماين حىت يف املستوى االبتدائي والتعليم العايل ليس يف مقدور العديد من األسر؛ )أ( 

 ارتفاع معدالت ترك املدرسة والرسوب؛ )ب( 

 ؛األطفال املتزوجون واملراهقات احلوامل ال يتابعون تعليمهم عموماً )ج( 

 ارتفاع نسبة التالميذ إىل املدرسني واخنفاض مستوى كفاءة املدرسني؛ )د( 

تزايد حاالت العنف ضد األطفال يف املدارس، مبا يف ذلك الترهيب واالقتتال بني الطلبة، وعدم                 )ه( 
 .وجود قانون حمدد لتنظيم االنضباط املدرسي وحلماية األطفال من العنف وإساءة املعاملة يف املدارس

تقـدر اللجـنة اجلهـود اليت تبذهلا الدولة الطرف لرصد نوعية التعليم يف املدارس الدينية ويف املدارس                   -٨٢
الداخلـية، ولكـنها تشعر بالقلق إزاء نطاق التعليم احملدود الذي توفره هذه املدارس وإزاء نقص اإلشراف على                  

 . املناهج الدراسية فيها

 :ا يليوتوصي اللجنة الدولة الطرف مب -٨٣
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 تعزيز التدابري الرامية إىل حتقيق التعليم االبتدائي الشامل واجملاين للجميع؛ )أ( 

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

 وفري التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة لكل طفل؛تنفيذ تدابري إضافية لت )ج( 

 اعتماد تدابري فعالة لتخفيض معدالت ترك املدرسة والرسوب واألمية؛ )د( 

 توفري فرص التعليم لألطفال املتزوجني واملراهقات احلوامل؛  )ه( 

 مواصلة اجلهود لضمان التدريب الوايف للمدرسني؛ )و( 

 إلدراج حقوق اإلنسان، مبا فيها حقوق الطفل، يف مناهج املدرسة؛اختاذ التدابري املالئمة  )ز( 

 اختاذ التدابري الالزمة لتخفيض نسبة العنف يف املدارس؛ )ح( 

مواصـلة الـتعاون مع منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة األمم املتحدة               )ط( 
 . قطاع التعليمللطفولة وبنك التنمية اآلسيوي واجملتمع املدين لتحسني

توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة وتعزيز جهودها لترشيد التعليم يف املدارس الدينية واملدارس             و -٨٤
الداخلـية وذلك لضمان متاشيها على حنٍو أفضل مع التعليم العام النظامي ولوضع نظام رصد حمكم لضمان                 

 .نوعية التعليم

  تدابري احلماية اخلاصة-٨

 جئوناألطفال الال

 .تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء حالة األطفال الالجئني واملشردين الذين يعيشون يف خميمات الالجئني -٨٥

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يليو -٨٦

اختـاذ خطـوات فوريـة لضمان حصول مجيع األطفال املشردين والالجئني وأسرهم على               )أ( 
محاية مجيع حقوقهم الواردة يف االتفاقية، مبا فيها احلق يف التسجيل   اخلدمـات الصحية والتعليمية األساسية، و     

 لدى الوالدة؛

تعزيز التدابري املتخذة لضمان العودة العاجلة واملأمونة جلميع األطفال التيموريني املفصولني            )ب( 
 عن أسرهم إىل تيمور ليشيت؛
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لربوتوكول امللحق هبا لعام     اخلاصة بوضع الالجئني وا    ١٩٥١االنضـمام إىل اتفاقـية عـام         )ج( 
 ؛، وإىل االتفاقية اخلاصة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية واالتفاقية اخلاصة خبفض حاالت انعدام اجلنسية١٩٦٧

 .مواصلة التعاون مع مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، وغريها )د( 

 اجلنوداألطفال املتأثرون بالرتاعات املسلحة، مبن فيهم األطفال 

تشـعر اللجنة باجلزع إزاء املستوى املرتفع للضحايا يف آسيه ويف غرب كاليمتان وسوالويزي الوسطى                -٨٧
كما تشعر اللجنة بالقلق ألن     . ١٩٩٩ومـالوكو وامـبون، وكذلك ضحايا النـزاع يف تيمور الشرقية يف عام             

خاص إضافة إىل أن مرتكيب انتهاكات حقوق       األطفال املتأثرين بالرتاعات املسلحة ما زالوا فئة مستضعفة بشكل          
 .اإلنسان هلؤالء األطفال، ال سيما أثناء النـزاعات، قلما ميثلون أمام القضاء

 .وتشعر اللجنة بالقلق ألن قانون األحكام العرفية يف آسيه قد يؤثر سلباً على محاية حقوق الطفل وإعماهلا -٨٨

ه عن استخدام األطفال اجلنود، وخصوصاً يف آسيه ومالوكو       وتشـعر اللجـنة ببالغ القلق بشأن ما مسعت         -٨٩
 .١٩٩٩وكذلك يف تيمور الشرقية حىت عام 

 .كما تشعر اللجنة بشديد القلق إزاء العدد اهلائل من األطفال املشردين من جراء النـزاعات املسلحة -٩٠

 :حتث اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يليو -٩١

نع وإهناء العنف الذي يؤثر على حياة األطفال وحقوقهم، وخصوصاً يف مناطق            اختاذ تدابري مل   )أ( 
 مثل آسيه ومالوكو وبابوا الغربية؛

احلـرص على عدم تنايف تطبيق قانون األحكام العرفية يف آسيه يف أي حال من األحوال مع                  )ب( 
 احلقوق املكفولة يف اتفاقية حقوق الطفل؛

 وصول وكاالت املعونة واخلدمات اإلنسانية الوطنية والدولية إىل       اختـاذ تدابري فورية لتيسري     )ج( 
 األطفال وأسرهم، وخصوصاً يف آسيه؛

منع استخدام األطفال يف النـزاعات املسلحة من جانب اجليش النظامي أو اجملموعات شبه              )د( 
 العسكرية أو جمموعات املتمردين؛

والقانون اإلنساين الدويل واالتفاقيات اليت دخلت التقيد الصارم مببادئ قانون حقوق اإلنسان   )ه( 
 إندونيسيا طرفاً فيها؛ 

ضـمان مقاضـاة مجـيع األشخاص، مبن فيهم كبار املوظفني، الذين قاموا برعاية عمليات                )و( 
عسكرية أو شبه عسكرية باستخدام األطفال اجلنود أو التخطيط هلا أو التحريض عليها أو متويلها أو املشاركة 

أو باستعباد األطفال جنسياً أو بانتهاك أي حق من حقوق الطفل، مبن فيهم أولئك الذين ارتكبوا جتاوزات فيها 
 .١٩٩٩يف تيمور الشرقية يف عام 
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توصـي اللجنة الدولة الطرف بوضع سياسة وبرنامج شاملني إلعمال حقوق األطفال الذين تأثروا              و -٩٢
 :ولة الطرف مبا يليوعلى وجه التحديد توصي اللجنة الد. بالرتاع

العمل، بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية واملنظمات الدولية، على وضع نظام شامل لتوفري  )أ( 
الدعم النفسي االجتماعي واملساعدة لألطفال املتأثرين بالرتاع، وخصوصاً املقاتلني األطفال واملشردين داخلياً 

 املهربني، على أن يضمن هذا النظام خصوصيتهم أيضاً؛غري املصحوبني والالجئني والعائدين واألطفال 

اختاذ تدابري فعالة لضمان اندماج مجيع األطفال املتأثرين بالرتاع يف نظام التعليم من جديد، مبا  )ب( 
يف ذلك من خالل توفري برامج التعليم غري الرمسي وإعطاء األولوية لتأهيل املباين واملرافق املدرسية وتوفري املياه 

 اإلصحاح والكهرباء يف املناطق املتأثرة بالرتاع؛و

جتـرمي جتنـيد واسـتخدام األطفال لألغراض العسكرية من جانب أية قوات أو جمموعات                )ج( 
 مسلحة؛

توفـري بدائل للتجنيد العسكري، مبا فيها زيادة فرص العمل والتعليم، وخصوصاً لألطفال              )د( 
 . واملناطق القبليةاملستضعفني املشتتني يف خميمات الالجئني

 تعاطي املخدرات

تشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد الكبري من األطفال الذين يتعاطون العقاقري أو املخدرات، كما تشعر بالقلق  -٩٣
 .ألن هؤالء األطفال يعاملون بوصفهم جمرمني ال بوصفهم ضحايا

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يليو -٩٤

 لومات دقيقة وموضوعية عن العواقب الضارة لتعاطي مواد اإلدمان؛تزويد األطفال مبع )أ( 

ضـمان معاملـة األطفـال الذيـن يستعملون العقاقري واملخدرات بوصفهم ضحايا وليس               )ب( 
 كمجرمني؛

 توفري خدمات التعايف وإعادة اإلدماج لألطفال من ضحايا تعاطي مواد اإلدمان؛ )ج( 

 العاملية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة والتماس املساعدة        إقامـة التعاون مع منظمة الصحة      )د( 
 .منهما

 قضاء األحداث

 . بشأن قضاء األحداث١٩٩٧ لعام ٣ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم  -٩٥
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وتشـعر اللجنة ببالغ القلق ألن عدداً كبرياً جداً من األطفال ُيحكم عليهم بالسجن حىت الرتكاب جنح      -٩٦
 بشأن حقوق اإلنسان، وألن هؤالء األطفال ١٩٩٩ لعام ٣٩ من القانون رقم ٦٦ من املادة ٤ة بسيطة ورغم الفقر

 .غالباً ما حيتجزون مع الكبار، كما أهنم حيتجزون يف ظروف سيئة حىت يف مراكز االحتجاز املخصصة لألطفال

احملدد بثماين سنوات، منخفض    وتكرر اللجنة التعبري عن بالغ قلقها ألن احلد األدىن للمسؤولية اجلنائية،             -٩٧
 .أكثر مما ينبغي

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يليو -٩٨

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

احلرص على فصل األطفال احملتجزين دائماً عن الكبار وعدم اللجوء إىل احلرمان من احلرية               )ب( 
 قصر فترة ممكنة ويف ظروف مالئمة؛إال كمالذ أخري وأل

يف األحوال اليت يكون فيها احلرمان من احلرية أمر ال مفر منه يتعني حتسني إجراءات االعتقال  )ج( 
وظـروف االحـتجاز وإقامـة وحدات خاصة يف إطار سلك الشرطة ملعاجلة حاالت األطفال الذين خيرقون                 

 القانون؛

، والفقرات الفرعية   )ب(٣٧اء األحداث، وخصوصاً املادة     ضمان التنفيذ الكامل ملعايري قض     )د( 
 من االتفاقية، مبا فيها قواعد األمم املتحدة النموذجية         ٤٠ من املادة    ٢ مـن الفقرة     `٧` و `٤` إىل   `٢`)ب(

، ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث        )قواعد بيجني (الدنـيا إلدارة شؤون قضاء األحداث       
 بشأن إدارة   ١٩٩٥، ويف ضوء يوم املناقشة العامة الذي نظمته اللجنة يف عام            )اض التوجيهية مـبادئ الري  (

 .شؤون قضاء األحداث

 أطفال الشوارع

ترحب اللجنة باعتماد برنامج شبكة احلماية االجتماعية ألطفال الشوارع وبرنامج أطفال الشوارع اجملاين  -٩٩
قلق إزاء العدد املرتفع لألطفال الذين يعيشون يف الشوارع وإزاء العنف           ومع ذلك فإهنا تشعر بال    . يف باندونغ رايا  

 .الذي يتعرضون له وخاصة أثناء عمليات املدامهة

 :توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة هبدفو -١٠٠

طفال وضـع حـد للعنف واالعتقال واالحتجاز التعسفيني اليت متارسها أجهزة الدولة ضد أ      )أ( 
 الشوارع؛

 حماكمة أولئك املسؤولني عن أعمال العنف هذه؛ )ب( 

تيسـري االندماج االجتماعي ألطفال الشوارع وال سيما بتمكني هؤالء األطفال، وخصوصاً             )ج( 
 .اهلاربني منهم، من استصدار بطاقة هوية رمسية
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 االستغالل اجلنسي

على االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال يف عام       ترحـب اللجـنة بإطالق خطة العمل الوطنية للقضاء           -١٠١
مثال ذلك أن السن الدنيا للرضا      (، ولكـنها تشعر بالقلق ألن التشريعات القائمة ال توفر احلماية الفعالة             ٢٠٠٢

، وألن ضحايا االستغالل اجلنسي من األطفال غالباً ما ال          ) سنة منخفضة أكثر من اللزوم     ١٢اجلنسـي احملددة ب       
كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص املعلومات حول كيفية تطبيق . أو املساعدة يف التعايف/ماية الكافية ويتلقون احل

 .خطة العمل الوطنية على مستوى املقاطعات واملناطق

وتـود اللجنة التأكيد من جديد على رأيها بأن األطفال ضحايا االعتداء واالستغالل اجلنسيني ال ميكن                 -١٠٢
 .رهم مذنبني أو مسؤولني عن مثل هذه األعمالمطلقاً اعتبا

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يليو -١٠٣

وضع وتنفيذ تشريعات توفر احلماية الكافية لألطفال ضحايا االستغالل اجلنسي، مبا يف ذلك              )أ( 
  لسن الرضا اجلنسي؛االجتار هبم واستغالهلم يف املواد اإلباحية والبغاء، وتشتمل على زيادة هامة يف احلد األدىن

تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني واملختصني االجتماعيني واملدعني العامني على كيفية            )ب( 
تلقـي الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها واملقاضاة بشأهنا بطريقة تراعي وضع الطفل وحتترم احلياة اخلاصة               

 للضحايا؛

يف وضمان توفري التعليم والتدريب وكذلك املساعدة       إيـالء األولويـة للمساعدة على التعا       )ج( 
واملشـورة النفسـية االجتماعية للضحايا واحلرص على تزويد الضحايا الذين ال ميكنهم العودة إىل أسرهم                

 باحللول البديلة املالئمة وعدم إيداعهم يف املؤسسات إال كمالذ أخري؛

 الوطنية من أجل القضاء على االستغالل       ضـمان توفـري املوارد املالئمة لتنفيذ خطة العمل         )د( 
 .اجلنسي التجاري لألطفال ولتنفيذها تنفيذاً فعاالً على مستوى املقاطعات واملناطق

 االستغالل االقتصادي

ترحـب اللجنة بوضع خطة العمل الوطنية للقضاء على أسوإ أشكال عمل األطفال وكذلك قيام الدولة                 -١٠٤
 على  ٢٠٠٠ و ١٩٩٩ يف عامي    ١٨٢ ورقم   ١٣٨نظمة العمل الدولية رقم     الطـرف بالتصـديق على اتفاقييت م      

ومع ذلك فهي ال تزال قلقة إزاء العدد الكبري من األطفال، والعديد منهم دون اخلامسة عشرة، الذين ما                  . التوايل
رع ويف  زالـوا يعملون يف القطاع غري الرمسي على منصات صيد األمساك ويف املعامل ويف خدمة البيوت ويف املزا                 

 .صناعات األحذية واألغذية واأللعاب ويف قطاع املناجم ومقالع احلجارة ويف الشوارع

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يليو -١٠٥
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ضـمان وصول اللجنة الوطنية املعنية بالقضاء على أسوإ أشكال عمل األطفال إىل األطفال               )أ( 
املني يف خدمة املنازل واألطفال املستغلني يف البغاء       الذيـن يعملـون يف القطـاع غري الرمسي، وخصوصاً الع          

 واألطفال الذين يستخدمون يف أمناط أخرى من العمل االستغاليل، والعمل على محايتهم؛

ضـمان ختصيص املوارد الكافية خلطة العمل الوطنية املعنية بالقضاء على أسوإ أشكال عمل               )ب( 
 .األطفال ورصد تنفيذها على حنو مالئم

توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة جهودها يف حظر عمل األطفال، وخصوصاً من خالل التصدي و -١٠٦
لألسـباب األصلية الستغالل األطفال اقتصادياً وذلك من خالل استئصال الفقر وتوفري التعليم، وكذلك من     

واملوظفني مات اجملتمعية خالل وضع نظام شامل لرصد عمل األطفال بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية واملنظ
 .املكلفني بإنفاذ القوانني ومفتشي العمل والربنامج الدويل ملنظمة العمل الدولية للقضاء على عمل األطفال

 بيع األطفال واالجتار هبم واختطافهم

لعمل ترحب اللجنة بتأييد الدولة الطرف التفاقات دولية وإقليمية ذات صلة مثل االلتزام اإلقليمي وخطة ا -١٠٧
 والتزام يوكوهاما العاملي   ٢٠٠١لشرق آسيا ومنطقة احمليط اهلادي ضد االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال لعام            

كما ترحب اللجنة خبطيت العمل للقضاء على االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال وللقضاء على             . ٢٠٠١لعـام   
 .٢٠٠٢االجتار بالنساء واألطفال اللتني أطلقتا يف عام 

ومـع ذلك فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء نقص الوعي يف الدولة الطرف هبذه الظاهرة وإزاء عدم كفاية                   -١٠٨
احلمايـة القانونية لضحايا االجتار وألنه مل يتخذ إال القليل من التدابري ملنع بيع األطفال واالجتار هبم واختطافهم                  

 .وللعمل على محاية هؤالء األطفال

 :دولة الطرف مبا يليتوصي اللجنة الو -١٠٩

االرتقـاء بنظامها جلمع البيانات ليشمل مجيع أشكال بيع األطفال واالجتار هبم واختطافهم              )أ( 
واحلرص على استخدام مجيع البيانات واملؤشرات يف سبيل صياغة السياسات والربامج واملشاريع والعمل على 

 رصدها وتقييمها؛

احلماية القانونية لألطفال الضحايا واختاذ التدابري الفعالة       وضع تعريف مالئم لالجتار وزيادة       )ب( 
 لتعزيز إنفاذ القوانني ومضاعفة اجلهود إلذكاء الوعي يف اجملتمعات بشأن بيع األطفال واالجتار هبم واختطافهم؛

السـعي إىل إقامـة اتفاقات ثنائية ومتعددة األطراف مع البلدان اجملاورة للحيلولة دون بيع               )ج( 
 ال واالجتار هبم واختطافهم ولتيسري محايتهم وسالمة عودهتم إىل أسرهم؛األطف

إقامـة التعاون مع منظمة األمم املتحدة للطفولة واملنظمة الدولية للهجرة وغريمها والتماس              )د( 
 .املساعدة منهما
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 أو إىل جمموعات إثنية/األطفال املنتمون إىل جمموعات أقليات و

 الذي يعترف باحلق يف حرية الدين والعبادة        ١٩٩٩ الدولة الطرف قانون حقوق اإلنسان لعام        ترحـب اللجنة باعتماد    -١١٠
ولكن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق ألن حقوق األطفال املنتمني إىل جمموعات أقليات أو جمموعات إثنية غري معترف                  . لكل فرد 

 .ة لتلقي التعليم واخلدمات الصحية واالجتماعيةهبا يف ذلك القانون كما أن هؤالء األطفال ال يتمتعون بفرص كافي

وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف مبواصلة تنفيذ برنامج الرعاية االجتماعية يف اجملتمعات واملضي يف                -١١١
 تطوير مثل هذه الربامج مع اإلشارة بصفة خاصة إىل األطفال الذين ينتمون إىل جمموعات إثنية

 لحقان باالتفاقية الربوتوكوالن االختياريان امل-٩

الحظت اللجنة أن الدولة الطرف قد وقعت على الربوتوكولني االختياريني امللحقني باالتفاقية ولكنها مل               -١١٢
 .تصدق عليهما

توصـي اللجنة الدولة الطرف بالعمل يف أقرب وقت ممكن على تصديق الربوتوكولني االختياريني              و -١١٣
قني ببيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة وبإشراك األطفال امللحقني باتفاقية حقوق الطفل املتعل 

 .يف الرتاعات املسلحة

  نشر الوثائق-١٠

 من االتفاقية، بإتاحة التقرير الدوري الثاين والردود        ٤٤ من املادة    ٦توصي اللجنة، يف ضوء الفقرة       -١١٤
ى نطاق واسع، وبالنظر يف نشر التقرير إىل جانب احملاضر اخلطية اليت قدمتها الدولة الطرف لعموم اجلمهور عل

وينبغي توزيع هذه الوثائق على نطاق واسع   . املوجـزة ذات الصلة واملالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة        
إلثارة النقاش والوعي بشأن االتفاقية وتنفيذها ورصدها على مستويات احلكومة والربملان وعموم اجلمهور مبا           

 .لك املنظمات غري احلكومية املعنيةيف ذ

  التقرير القادم-١١

تود اللجنة، إدراكاً منها لتأخر الدولة الطرف يف تقدمي التقارير، أن تؤكد أمهية أن تكون ممارسة تقدمي  -١١٥
املعنية ومن حق األطفال أن تتاح للجنة األمم املتحدة .  من االتفاقية٤٤التقارير متوافقة متاماً مع أحكام املادة 

ويف هذا الصدد فإن تقدمي الدول      . بالنظر بانتظام فيما أُحرز من تقدم يف إعمال حقوقهم فرصة القيام بذلك           
وحرصاً على مساعدة الدولة الطرف على      . األطـراف تقاريرها بانتظام ويف الوقت احملدد أمر حاسم األمهية         

كامل ألحكام االتفاقية تدعو اللجنة الدولة الطرف،       الوفـاء بالتزاماهتا بتقدمي التقارير على أساس االمتثال ال        
، أي قبل التاريخ الذي     ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٤كـتدبري استثنائي، إىل تقدمي تقريرها املقبل يف موعد أقصاه           
 ولسوف جيمع ذلك التقرير التقريرين الدوريني الثالث      . يـتعني فيه أن تقدم تقريرها الدوري الرابع مبوجب االتفاقية         

وتنتظر اللجنة من   ). CRC/C/118انظر  ( صفحة   ١٢٠وينـبغي أال يفوق عدد صفحات التقرير املوحد         . والـرابع 
 .الدولة الطرف أن تقدم تقاريرها بعد ذلك كل مخس سنوات على النحو املتوخى يف االتفاقية
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 غيانا:  اخلتاميةاملالحظات

  يف جلستيها ٢٠٠٢يوليه / متوز٢٩ املقدم يف ،(CRC/C/8/Add.47) لغيانا اللجنة يف التقرير األويل نظرت -١١٦
يف جلستها اعتمدت ، و٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١٤املعقودتني يف ) 923و CRC/C/SR.922انظر  (٩٢٣و ٩٢٢
٩٤٦) CRC/C/SR.946(  التالية املالحظات اخلتامية ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٣٠املعقودة يف. 

  مقدمة- ألف

ـ  ةاللجـن  ترحـب  -١١٧ الـتقرير األويل للدولـة الطـرف والـردود اخلطـية على قائمة املسائل              تقدمي   ب
(CRC/C/Q/GUY/1) ، وتستمد اللجنة التشجيع من احلوار . األطفال يف الدولة الطرف حلالةمما أتاح فهماً أوضح

ابية على الصـريح والبـناء الـذي أجـرته مع الوفد الرفيع املستوى للدولة الطرف، وترحب بردود الفعل اإلجي      
 .املقترحات والتوصيات اليت تقدمت هبا خالل املناقشة

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

 .ترحب اللجنة بإنشاء وزارة شؤون اهلنود األمريكيني تشرف عليها وزيرة من أصل هندي أمريكي -١١٨

 لعام ٦لقانون رقم وتثين اللجنة على الدولة الطرف لإلصالحات الدستورية اليت أدخلتها وإقرار مشروع ا -١١٩
 .، الذي ينص على إنشاء جلان دستورية، مبا يف ذلك جلنة حقوق الطفل٢٠٠١

 بشأن احلد األدىن    ١٣٨وترحـب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم              -١٢٠
طفال واإلجراءات  بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األ١٨٢، وعلى االتفاقية رقم ١٩٩٨لسـن االستخدام يف عام   

 .٢٠٠١الفورية للقضاء عليها يف عام 

كما تعرب عن   . وترحب اللجنة بارتفاع نسبة التسجيل يف مرحلة الطفولة املبكرة ويف التعليم االبتدائي            -١٢١
 .تقديرها للمستوى الرفيع لنموذج املدرسة اجلديدة

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ االتفاقية-جيم 

ظ اللجنة أن ارتفاع عبء الديون، وانتشار الفقر، والتوتر العرقي، وعدم االستقرار السياسي عناصر تالح -١٢٢
وتالحظ اللجنة أيضاً أن عدداً كبرياً من األطفال        . أعاقت إعمال حقوق الطفل املتضمنة يف االتفاقية إعماال تاماً        

 .يعيشون يف مناطق نائية يصعب الوصول إليها

 الرئيسية والتوصيات دواعي القلق �دال 

  تدابري التنفيذ العامة-١

 التشريعات

، اليت  ١٩٩٦تالحـظ اللجنة مع التقدير إنشاء اللجنة املعنية بإعالة األسرة والشؤون ذات الصلة يف عام                 -١٢٣
نني وتالحظ أيضاً أن الدولة الطرف اعتمدت قوا. تتوىل النظر يف مدى تطابق التشريعات احمللية مع أحكام االتفاقية
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وتنوه اللجنة مع التقدير بصياغة مشروع قانون يتعلق باألطفال،         . ملواءمة التشريعات القائمة مع أحكام االتفاقية     
غري . ومشروع قانون يتعلق بوضع األطفال، ومشروع قانون يتعلق مبحكمة األسرة، ومشروع قانون يتعلق بالتعليم

 .وانني السابقة الذكر وسّنهاأهنا ال تزال قلقة من بطء عملية إقرار مشاريع الق

وتوصـي اللجنة الدولة الطرف باإلسراع يف اختاذ مجيع التدابري الكفيلة بالتعجيل يف اعتماد الربملان                -١٢٤
، وبضمان توافقها الكامل مع أحكام االتفاقية وتوفري        ٢٠٠٤مشـاريع القوانني السالفة الذكر قبل هناية عام         

 .ها تنفيذاً تاماً وفعاالًموارد بشرية ومالية كافية لتنفيذ

 التنسيق وبرامج العمل الوطنية

ترحب اللجنة مبا أُفيد عن أنه جتري صياغة برنامج العمل الوطين لفائدة األطفال للفترة املمتدة حىت عام                  -١٢٥
، وهي  وسيسـتند برنامج العمل إىل الوثيقة األساسية للدورة االستثنائية للجمعية العامة املعنية باألطفال            . ٢٠٠٧

غري أن اللجنة يساورها القلق ألن خطة العمل الوطنية قد ال تتناول مجيع     ". عامل صاحل لألطفال  "الوثـيقة املعنونة    
 .جماالت حقوق الطفل وقد تفتقر إىل أحكام واضحة تتعلق برصد وتنسيق تنفيذها

ت حقوق الطفل وتوفري توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تناول خطة العمل الوطنية مجيع جماالو -١٢٦
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتحديد هيئة حكومية . مـوارد بشـرية ومالية كافية لتنفيذها تنفيذاً فعاالً        

مناسـبة تكـون مسؤولة عن رصد مجيع األنشطة املتعلقة بتنفيذ خطة العمل الوطنية وُتسَند إليها والية قوية             
 .للنهوض بدورها التنسيقي هنوضاً فعاالً

 ياكل الرصد املستقلةه

يساور اللجنة القلق لعدم وجود آلية مستقلة تناط هبا مهمة القيام، بصورة منتظمة، برصد تنفيذ االتفاقية             -١٢٧
 .وتقييم التقدم احملرز يف ذلك الصدد

بشأن دور املؤسسات الوطنية املستقلة     ) ٢٠٠٢ (٢واللجنة، إذ تضع يف االعتبار تعليقها العام رقم          -١٢٨
ـ  وق اإلنسان يف جمال محاية حقوق الطفل والنهوض هبا، تشجع الدولة الطرف على مواصلة جهودها من                حلق

أجـل إنشاء وتطوير آلية مستقلة وفعالة وفقاً للمبادئ املتعلقة حبالة املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق                
يد هذه املؤسسة مبوارد بشرية     وينبغي تزو ). ، املرفق ٨٤/١٣٤مبادئ باريس، قرار اجلمعية العامة      (الطفـل   

ومالـية كافـية، وتسهيل سبل وصول األطفال إليها؛ ومعاجلة الشكاوى اليت ترد من األطفال معاجلة سريعة          
 . تراعي مشاعر األطفال؛ وتوفري سبل االنتصاف من انتهاكات حقوق الطفل املنصوص عليها يف االتفاقية

 ختصيص املوارد لألطفال

زايد اعتمادات امليزانية املخصصة للخدمات واهلياكل األساسية االجتماعية، غري أهنا تشعر           تنوه اللجنة بت   -١٢٩
بالقلق ألن االعتمادات املرصودة يف امليزانية واملساعدة اإلمنائية الدولية غري كافية للوفاء باألولويات الوطنية واحمللية 

 .فيما خيص تعزيز حقوق الطفل ومحايتها
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 من االتفاقية تنفيذاً تاماً من ٤لدولة الطرف بأن تويل عناية خاصة لتنفيذ أحكام املادة وتوصي اللجنة ا -١٣٠
خـالل إسـناد األولويـة، يف خمصصات امليزانية، إلعمال حقوق الطفل االقتصادية واالجتماعية والثقافية،               

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

 مجع البيانات

 ١٨يساور اللجنة قلق إزاء نقص البيانات اإلحصائية املفصلة والوافية عن األشخاص الذين يقل سّنهم عن  -١٣١
لذين يعيشون يف حالة فقر، عاماً يف مجيع اجملاالت اليت تتناوهلا االتفاقية مبا يف ذلك أكثر الفئات ضعفاً، واألطفال ا

 .واألطفال الذين يعيشون يف املناطق الريفية، واألطفال املعوقون، واألطفال اهلنود األمريكيون، وأطفال الشوارع

وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بأن ُتحدِّث وتعزز نظام مجع البيانات املفصلة لديها كأساس لتقييم                -١٣٢
ويف هذا الصدد،   . ل واملساعدة على وضع سياسات هتدف إىل تنفيذ االتفاقية        الـتقدم احملـرز يف إعمال حقوق الطف       

توصـي اللجـنة أيضـاً الدولـة الطرف بأن تلتمس املساعدة التقنية من هيئات منها منظمة األمم املتحدة للطفولة                   
 .بلدان األمريكيةوصندوق األمم املتحدة للسكان وغريها من اآلليات اإلقليمية املناسبة، مبا فيها معهد الطفل لل

 نشر االتفاقية

تـنوه اللجنة مع التقدير باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف يف نشر االتفاقية من خالل مجلة أمور، منها                   -١٣٣
غري أن اللجنة ما زال يساورها القلق ألن على الدولة          . احللقـات الدراسية وحلقات العمل واالحتفاالت السنوية      

 .ن التقدم يف توعية األطفال والكبار يف املناطق النائيةالطرف أن حترز مزيداً م

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها لكفالة التعريف بأحكام االتفاقية على نطاق واسع          -١٣٤
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز برامج التدريب على          . وفهـم الكـبار واألطفال على السواء هلا       

بصورة وافية ومنهجية بني مجيع الفئات املهنية العاملة من أجل األطفال ومعهم، ال سيما              أحكـام االتفاقـية     
املوظفـون املكلفون بإنفاذ القانون، واملعلمون، مبن فيهم املعلمون يف جمتمعات السكان األصليني واملوظفون              

 .الصحّيون واملرشدون االجتماعيون والعاملون يف مؤسسات رعاية األطفال

  الطفل تعريف-٢

وتدين احلد األدىن لسن املسؤولية     )  عاماً ١٣(يساور اللجنة القلق لتدين احلد األدىن لسن الرضا اجلنسي           -١٣٥
 ). سنوات١٠(اجلنائية 

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي -١٣٦

 رفع احلد األدىن لسن الرضا اجلنسي؛ )أ( 

 .ائية إىل مستوى مقبول دولياًرفع احلد األدىن لسن املسؤولية اجلن )ب( 
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  املبادئ العامة-٣

 عدم التمييز

تعـرب اللجنة عن قلقها ألنه، على حنو ما الحظته الدولة الطرف ما زال التمييز اجملتمعي مستمراً ضد                   -١٣٧
كيون البنات والفئات الضعيفة من األطفال، مبن فيهم األطفال الذين يعيشون يف حالة فقر واألطفال اهلنود األمري               

 .واألطفال املعوقون، ولعدم حظر الدستور التمييز على أساس اإلعاقة

وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها الرامية إىل اعتماد التشريعات املناسبة وضمان           -١٣٨
وإىل اعتماد  من االتفاقية، ٢تطبيق القوانني السارية اليت تكفل مبدأ عدم التمييز واالمتثال التام ألحكام املادة 
 .استراتيجية استباقية شاملة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد الفئات الضعيفة

وتطلـب اللجـنة إىل الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري القادم معلومات حمددة عما اختذته من           -١٣٩
عمل املعتمدين يف املؤمتر    تدابـري ونفذته من برامج ذات صلة باالتفاقية على سبيل املتابعة لإلعالن وبرنامج ال             

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

 مصاحل الطفل الفضلى

 ٣ذ تالحظ غياب املعلومات املتعلقة بتنفيذ مبدأ مراعاة مصاحل الطفل الفضلى الوارد يف املادة إن اللجنة، إ -١٤٠
 .من االتفاقية، يساورها بالغ القلق من أن مشروع قانون الطفل ال يتضمن أحكاماً حمددة يف هذا اجملال

ة مصاحل الطفل الفضلى    وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري ترمي إىل إدراج مبدأ مراعا             -١٤١
إدراجاً واضحاً يف مشروع قانون الطفل ومراعاة هذا املبدأ يف مجيع عمليات وضع السياسات والربامج اليت                

 .تتصل باألطفال وتنفيذ االتفاقية

 احترام آراء الطفل

املتجذرة، ال يزال غري أنه، نظراً لآلراء التقليدية      . حتـيط اللجنة علماً بإنشاء برملانات لألطفال والشباب        -١٤٢
 .يساورها القلق حملدودية الفرص املتاحة لألطفال للتعبري عن آرائهم حبرية يف املدارس أو احملاكم أو داخل األسرة

)  من االتفاقية١٢املادة (وترحب اللجنة باملعلومات اليت تفيد بأن حق الطفل يف التعبري عن رأيه حبرية  -١٤٣
، وتوصي الدولة الطرف بضمان مراعاة آراء األطفال على النحو )٢٥املادة (سُيدرج يف مشروع قانون الطفل 

الواجـب داخل األسرة ويف املدارس واحملاكم واإلجراءات اإلدارية ذات الصلة وغريها من اإلجراءات، عن               
 :طريق مجلة أمور، منها

 أشكال مشاركة   زيادة توسيع برامج الصفوف املالئمة لألطفال، وجمالس التالميذ وغريها من          )أ( 
 الطفل؛

 .تدريب املتخصصني العاملني مع األطفال ومن أجلهم، فضالً عن تنظيم محالت إعالمية )ب( 
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  احلقوق واحلريات املدنية-٤

 تسجيل املواليد

يساور اللجنة القلق ألن عدداً كبرياً من األطفال ال يسجلون عند الوالدة، ال سيما يف املناطق النائية ويف                   -١٤٤
 . اهلنود األمريكيني، على الرغم من أن القانون يلزم اآلباء بتسجيل مواليدهمأوساط

 من االتفاقية، حتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إىل ضمان             ٧ويف ضوء املادة     -١٤٥
 . تسجيل األطفال عند والدهتم، مبا يف ذلك تنظيم محالت توعية

 العقوبة البدنية

نة القلق الستمرار ممارسة العقوبة البدنية على نطاق واسع داخل األسرة ويف املدارس ويف              يسـاور اللج   -١٤٦
 . املؤسسات، وألن التشريعات احمللية ال حتظر صراحة اللجوء إليه

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يليو -١٤٧

دارس وغريها من   حظـر العقوبة البدنية حظراً صرحياً مبوجب القانون، داخل األسرة ويف امل            )أ( 
 املؤسسات؛

تنظـيم محـالت توعية لكفالة اللجوء إىل أشكال تأديب بديلة مبا ينسجم مع كرامة الطفل                 )ب( 
 منها؛) ٢(٢٨اإلنسانية ووفقاً ألحكام االتفاقية، وباخلصوص املادة 

 .التماس املساعدة التقنية الدولية يف هذا الصدد من جهات منها منظمة األمم املتحدة )ج( 

  البيئة األسرية والرعاية البديلة-٥

 مسؤوليات الوالدين

يسـاور اللجـنة القلـق إزاء العـدد الكبري من األسر املعيشية اليت تعيلها إناث بسبب قلة حتمل اآلباء                  -١٤٨
كما يساورها القلق ألن عدداً كبرياً من اآلباء يهاجرون إىل بلدان أخرى، تاركني أطفاهلم يف رعاية                . مسؤولياهتم

 .أقارهبم أو لدى مؤسسات

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري هتدف إىل تعزيز قدرات اُألَسر، النواتية منها واملوّسعة، و -١٤٩
ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون        . ورعاية أطفاهلا والعناية باخلصوص بتعزيز دور اآلباء      

 .مع املنظمات غري احلكومية

 ية البديلةالرعا

إن اللجنة، إذ ترحب بإنشاء جلنة زائرة، تالحظ مع القلق عدم وجود معايري للرعاية الدنيا يف املؤسسات                  -١٥٠
 .وعدم وجود إشراف ورقابة منتظمني، ال سيما يف املؤسسات اخلاصة
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 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يليو -١٥١

  بوضع املعايري، وتزويدها مبوارد بشرية ومالية كافية؛تعزيز دور اللجنة الزائرة، كأن ُيعهد هلا )أ( 

تـزويد املؤسسات اليت تديرها منظمات غري حكومية مبوارد مالية كافية وغريها من وسائل               )ب( 
 . الدعم وإخضاعها لتفتيش اللجنة الزائرة املكلفة بوضع املعايري

 اإلساءة إىل األطفال وإمهاهلم

 أُعدت واملشروع الذي ُوضع بالتعاون مع اليونيسيف للتصدي للعنف الذي           تـنوه اللجنة بالدراسة اليت     -١٥٢
ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء البيئة العنيفة عامةً اليت يعيش فيها أطفال غيانا             . يـتعرض لــه األطفال يف غيانا      

كما يساور اللجنة . نسيوزيادة حاالت اإلبالغ عن سوء معاملة األطفال واالعتداء عليهم، مبا يف ذلك االعتداء اجل
 ١٦جيّرم الفتاة اليت بلغت أو جتاوزت       ) ٠١: ٨الفصل  ) (اجلرائم( من القانون اجلنائي     ٦٧بالغ القلق ألن الفقرة     

 . عاماً من العمر التصاهلا جنسيا بأحد أقارهبا مثل جدها أو أخيها وجيعلها عرضة لعقوبة سجن تبلغ سبع سنوات

رف بأن تويل عناية خاصة ملسألة االعتداء على األطفال وإمهاهلم داخل      توصـي اللجـنة الدولة الط     و -١٥٣
 :األسرة وخارجها، وذلك جبملة أمور منها

وذلك باختاذ التدابري ) ٣٧الفقرة (القيام، على سبيل األولوية، بإلغاء احلكم املشار إليه أعاله  )أ( 
 الالزمة للحيلولة دون سفاح احملارم؛

ال يتضمن حتقيقات وافية ويف حينها ومحاية األطفال على حنو يراعي           وضـع نظـام إبالغ فع      )ب( 
 مشاعرهم بغية تقدمي مرتكيب تلك األفعال إىل العدالة؛

 كفالة حصول ضحايا العنف على خدمات املشورة ومساعدهتم على التعايف وعلى إعادة إدماجهم؛ )ج( 

 .ء عليهم ومكافحتهتنظيم محالت توعية مبشاركة األطفال هبدف منع االعتدا )د( 

  خدمات الصحة األساسية والرعاية-٦

 األطفال املعوقون

 تتعلق حبقوق املعوقني وإنشاء هيئة لرصدها، هي ١٩٩٧تنّوه اللجنة مع التقدير بصياغة سياسة وطنية عام  -١٥٤
يه األطفال املعوقون، ولعدم    غري أنه ال يزال يساورها القلق إزاء التمييز اجملتمعي الذي يعان          . اللجنة املعنية باملعوقني  

إتاحـة املباين ووسائط النقل هلم، ولغياب سياسة مشولية، وحلالة األطفال املعوقني يف املناطق النائية الذين يعانون                 
 . احلرمان املضاعف

 )٤٨/٩٦قرار اجلمعية العامة    (يف ضـوء القواعد النموذجية اخلاصة بتحقيق املساواة يف الفرص للمعوقني            و -١٥٥
وصـيات اللجـنة املعـتمدة يف يـوم املناقشـة العامة الذي نظمته اللجنة بشأن حقوق األطفال املعوقني                   وت
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CRC/C/69)    توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تتناول السياسة الوطنية املعنية           )٣٣٩-٣١٠، الفقـرات ،
 مجيع اخلدمات، مبا يف     حبقوق املعوقني حقوق األطفال، مع مراعاة أحكام عدم التمييز، وإمكانية حصوهلم على           

كما توصيها بأن تعاجل    . ذلك إتاحة املباين العامة ووسائط النقل العام هلم، وإدماجهم يف النظام املدرسي العام            
 . حتديداً حالة األطفال يف املناطق النائية

 الصحة واخلدمات الصحية

بالتحّسن الواضح يف نطاق تغطية     ترحـب اللجـنة بتنفيذ برنامج اإلدارة املتكاملة ألمراض الطفولة، و           -١٥٦
غري أنه ما زال يساورها القلق إزاء املعدالت املرتفعة لوفيات الرضَّع واألطفال دون اخلامسة، وارتفاع               . التحصني

عـدد حـاالت اإلصابة باملالريا، ال سيما بني األطفال اهلنود األمريكيني، فضالً عن ارتفاع عدد حاالت سوء                  
 .الت فقر الدم النامجة عن نقص احلديد، وحاالت َتَوقف النموالتغذية، مبا يف ذلك حا

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يليو -١٥٧

اختـاذ مجـيع التدابري الالزمة لتخفيض معدالت الوفيات عن طريق حتسني الرعاية السابقة               )أ( 
 للوالدة والوقاية من األمراض املعدية؛

سباهبا البيئية وزيادة إتاحة الناموسيات واملبيدات، ال مسيا يف مواصلة مكافحة املالريا ومعاجلة أ )ب( 
 املناطق اليت تنتشر فيها املالريا أكثر من غريها؛

 معاجلة قضية سوء التغذية عن طريق التثقيف وتأمني إتاحة الغذاء الكايف لألمهات واألطفال؛ )ج( 

ور، مث إتاحة وجبات غذائية مواصـلة تشـجيع الرضاعة الطبيعية دون غريها لفترة ستة شه       )د( 
 . مالئمة للرضع بعد ذلك، مع مراعاة الدعم الالزم لألمهات العامالت

 صحة املراهقني

 . يساور اللجنة القلق بسبب ارتفاع نسبة احلمل لدى املراهقات وتفشي تعاطي املخدرات بني املراهقني -١٥٨

اهقني، مبا يف ذلك خدمات الصحة العقلية       توصـي اللجنة الدولة الطرف بإقامة خدمات وافية للمر        و -١٥٩
كمـا توصي الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة ملنع تعاطي املخدرات وتوفري اخلدمات              . واإلجنابـية 

 . العالجية والتأهيلية ملتعاطيها

 اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية

 ٢٠٠٦-٢٠٠٢اإليدز للفترة   / املناعة البشرية  ترحـب اللجنة باخلطة االستراتيجية الوطنية لفريوس نقص        -١٦٠
. يف الدولة الطرف وبتزويد البالغني هبا جماناً) الرتروفريوسات(وبتصنيع العقاقري املضادة لفريوسات النسخ العكسي 

اإليدز داخل الدولة   /غـري أن اللجـنة ال يزال يساورها القلق إزاء االنتشار السريع لفريوس نقص املناعة البشرية               
 .اإليدز/ف مما يؤدي إىل إصابة عدد كبري من األطفال أو تأثرهم بفريوس نقص املناعة البشريةالطر
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توصـي اللجـنة الدولـة الطـرف بإدراج احترام حقوق الطفل يف ما تضعه وتنفذه من سياسات          و -١٦١
رين بفريوس نقص   اإليدز لصاحل األطفال املصابني أو املتأث     /واستراتيجيات متعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية     

بشأن فريوس نقص املناعة    ) ٢٠٠٣(٣اإليدز ولصاحل أسرهم، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم         /املناعة البشرية 
 .(CRC/GC/2003/3)اإليدز وحقوق الطفل /البشرية

  التعليم واألنشطة الترفيهية والثقافية-٧

دالت التسجيل يف املدارس االبتدائية والثانوية على تنوه اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لزيادة مع -١٦٢
ومع ذلك، ال يزال القلق . السواء وبالربنامج الذي وضعته إلعادة األطفال املتوقفني عن الدراسة إىل النظم التعليمية

 كما. يساور اللجنة الرتفاع معدالت التوقف عن الدراسة، ال سيما لدى الذكور، بسبب حالة األسر االقتصادية              
 . يساور اللجنة القلق إزاء تراجع نوعية التعليم وتوافر املعلمني وتدريبهم واتساع التفاوت يف جمال التعليم يف املناطق النائية

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يليو -١٦٣

مواصـلة تعزيـز التدابري الرامية إىل زيادة معدالت التسجيل يف التعليم االبتدائي والثانوي               )أ( 
 دة حماوالت إعادة املتوقفني عن الدراسة إىل املدارس وغريها من الربامج التدريبية؛وزيا

 ضمان أن تتاح للمراهقات احلوامل فرصة استكمال تعليمهن؛ )ب( 

 وضع واستخدام مؤشرات لنوعية التعليم، وال سيما يف املناطق النائية؛ )ج( 

 .عليميةإدراج تعليم حقوق اإلنسان كجزء من املناهج الت )د( 

  تدابري احلماية اخلاصة-٨

 االستغالل االقتصادي لألطفال، مبا يف ذلك تشغيل األطفال

 .يساور اللجنة القلق إزاء زيادة انتشار عمل األطفال يف الدولة الطرف -١٦٤

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة لتحسني فعالية هيئة تفتيش العمل وغريها              و -١٦٥
 .من أشكال رصد عمل األطفال

 أطفال الشوارع

بينما تنوه اللجنة بالدراسة اليت أجرهتا اليونيسيف عن أطفال الشوارع وبإدراك الدولة الطرف لظاهرة ازدياد عدد       -١٦٦
 .حلالةأطفال الشوارع، ال يزال يساورها القلق إزاء حالة أطفال الشوارع ونقص التدابري املالئمة والكافية ملعاجلة تلك ا

وتوصـي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة بذل جهودها وتعزيزها يف سبيل مساعدة أطفال الشوارع، مبا يف                  -١٦٧
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل       . ذلك إعادة إدماجهم يف أسرهم، فضالً عن اختاذ تدابري وقائية لفائدهتم          

 . األمم املتحدة للطفولة ومنظمة العمل الدولية، يف هذا الصددالتماس املساعدة الدولية من عدة جهات، منها منظمة
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 االستغالل اجلنسي

تنوه اللجنة بنتائج الدراسات املتعلقة مبشكلة االستغالل اجلنسي يف الدولة الطرف وتعرب عن قلقها إزاء                -١٦٨
 .عدم وجود بيانات حمددة بشأن هذه املسألة والتدابري املتخذة ملعاجلتها

 : اللجنة الدولة الطرف مبا يليوتوصي -١٦٩

إعداد دراسة شاملة بغية تقييم نطاق االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال واستخدام البيانات  )أ( 
لوضـع سياسات وبرامج ملنع االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال، مبا يف ذلك عن طريق وضع خطة عمل                 

 النحو املتفق عليه يف املؤمترين العامليني األول والثاين         وطنـية بشأن االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال على       
 ؛٢٠٠١ و١٩٩٦ملناهضة االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية، املعقودين عامي 

تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون واملرشدين االجتماعيني واملدعني العامني على كيفية            )ب( 
ا ومباشرة الدعاوى بشأهنا على حنو يراعي مشاعر الطفل وحيترم احلياة تلقي الشكاوى ورصدها والتحقيق فيه

 .اخلاصة للضحية

 قضاء األحداث

تقر اللجنة باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف يف هذا اجملال، إال أنه ال يزال يساورها القلق لعدم تطابق نظام قضاء  -١٧٠
نة القلق بوجه خاص ألن سن املسؤولية اجلنائية، احملددة بعشر          ويساور اللج . األحـداث مـع أحكـام االتفاقية ومبادئها       

ويساورها القلق  .  عاماً بوصفهم بالغني   ١٧كما يساورها القلق إزاء حماكمة أشخاص عمرهم        . سنوات، هي متدنية جداً   
 .كذلك لعدم وجود أماكن الحتجاز األحداث من الذكور واإلناث، وإزاء أوضاع االعتقال القاسية جداً

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -١٧١

رفـع سن املسؤولية اجلنائية وكفالة محاية خاصة مالئمة لألشخاص الذين تقل أعمارهم عن               )أ( 
  عاماً حىت ال يقاضوا بصفتهم بالغني؛١٧

 كفالـة أن يكون تنقيح قانون األحداث اجلاحنني مراعياً للقواعد الدولية لقضاء اجلاحنني، ال سيما               )ب( 
 من االتفاقية، فضالً عن قواعد األمم املتحدة النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث             ٤٠ و ٣٩ و ٣٧املواد  

، ويف ضوء   )مبادئ الرياض التوجيهية  (ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث        ) قواعد بيجني (
 شؤون األحداث؛ بشأن إدارة قضاء ١٩٩٥يوم املناقشة العامة الذي نظمته اللجنة عام 

 تقدمي املساعدة القانونية لألطفال يف مرحلة مبكرة من اإلجراءات القضائية؛ )ج( 

 ختصيص أماكن احتجاز منفصلة للجاحنني من الذكور واإلناث؛ )د( 

 حتسني برامج التدريب على املعايري الدولية ذات الصلة لفائدة مجيع املوظفني العاملني يف نظام         )ه( 
 .ثقضاء األحدا
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 األطفال اهلنود األمريكيون

يساور اللجنة القلق إزاء األوضاع املعيشية لألطفال اهلنود األمريكيني فيما يتعلق بتمتعهم الكامل جبميع               -١٧٢
 .احلقوق الواردة يف االتفاقية، ويساورها القلق بوجه خاص إزاء تدهور بيئتهم الطبيعية وعدم تلقيهم التعليم بلغتهم األصلية

 من االتفاقية والتوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة خالل يوم املناقشة العامة           ٣٠ و ٢ ضـوء املادتني     ويف -١٧٣
، توصي اللجنة الدولة الطرف     ٢٠٠٣سبتمرب  /الـذي نظمته بشأن حقوق أطفال السكان األصليني يف أيلول         

الة متتعهم جبميع احلقوق اليت     باختـاذ مجيع التدابري الالزمة حلماية األطفال اهلنود األمريكيني من التمييز وكف           
كما توصي اللجنة بأن تتجلى يف التنقيح احلايل لقانون السكان اهلنود األمريكيني أحكام             . تعترف هبا االتفاقية  
 .ومبادئ االتفاقية

  الربوتوكوالن االختياريان امللحقان باالتفاقية-٩

 االختياريني لالتفاقية املتعلقني ببيع األطفال   تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف مل تصدق على الربوتوكولني         -١٧٤
 .واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة وباشتراك األطفال يف النـزاعات املسلحة

وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على الربوتوكولني االختياريني امللحقني باالتفاقية املتعلقني             -١٧٥
 .ء ويف املواد اخلليعة وباشتراك األطفال يف النـزاعات املسلحةببيع األطفال واستغالهلم يف البغا

  نشر الوثائق-١٠

 من االتفاقية، جبعل التقرير األويل والردود اخلطية ٤٤ من املادة ٦توصـي اللجنة، يف ضوء الفقرة      و -١٧٦
اضر املوجزة  الـيت قدمتها الدولة الطرف متاحة للجمهور على نطاق واسع وبأن تنظر يف نشر التقرير مع احمل                

وينبغي توزيع تلك الوثيقة على نطاق واسع       . ذات الصـلة واملالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة بشأنه        
إلثارة النقاش وإذكاء الوعي باالتفاقية وتنفيذها ورصدها لدى احلكومة والربملان واجلمهور العام، مبا يف ذلك               

 .املنظمات غري احلكومية املعنية

  القادم التقرير-١١

تؤكـد اللجـنة، يف ضـوء التوصـية اليت اعتمدهتا والواردة يف التقرير الصادر عن دورهتا التاسعة         -١٧٧
، أمهية األخذ مبمارسة لتقدمي التقارير تكون )CRC/C/114(والعشرين بشأن تقدمي التقارير على أساس دوري  

اجلوانب اهلامة ملسؤوليات الدول األطراف جتاه      ومن  .  من االتفاقية  ٤٤مـتوافقة توافقاً تاماً مع أحكام املادة        
األطفـال مبوجـب االتفاقية ضمان إتاحة فرص منتظمة للجنة حقوق الطفل للنظر يف التقدم احملرز يف تنفيذ                  

ويف هذا الصدد، يعترب قيام الدول األطراف بتقدمي التقارير على أساس منتظم ويف الوقت املناسب               . االتفاقية
وكتدبري استثنائي يرمي إىل مساعدة الدولة الطرف على الوفاء بالتزامها بتقدمي التقارير بغية . ةأمراً بالغ األمهي

االمتثال التام ألحكام االتفاقية، تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقاريرها الدورية الثاين والثالث والرابع 
. ريخ احملدد لتقدمي تقريرها الدوري الرابع، وهو التا٢٠٠٨فرباير / شباط١٢يف تقرير موحد يف موعد أقصاه 
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وتنتظر اللجنة من الدولة    ). CRC/C/118انظر  ( صفحة   ١٢٠وينبغي أال يتجاوز عدد صفحات هذا التقرير        
 .الطرف أن تقدم تقاريرها بعد ذلك كل مخس سنوات، على حنو ما تنص عليه االتفاقية

 أرمينيا: املالحظات اخلتامية

  ٩٢٥ و ٩٢٤يف جلستيها   ) CRC/C/93/Add.6(الـتقرير الدوري الثاين ألرمينيا      نظـرت اللجـنة يف       -١٧٨
 ٩٤٦، واعتمدت يف جلستها     ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١٥، املعقودتـني يف     )925 و CRC/C/SR.924انظـر   (

 .، املالحظات اخلتامية التالية)CRC/C/SR.946 (٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٣٠املعقودة يف 

  مقدمة-ألف 

ترحب اللجنة بتقدمي التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف، الذي أُعد بوجه عام وفقاً للمبادئ التوجيهية                -١٧٩
وتعرب أيضاً عن تقديرها للحوار     ). CRC/C/Q/ARM/2(لـتقدمي التقارير، والردود اخلطية على قائمة املسائل         

 .سلته الدولة الطرفالصريح والبّناء الذي أجرته مع الوفد الرفيع املستوى الذي أر

  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته-باء 

 :ترحب اللجنة بعدد من التطورات اإلجيابية اليت حدثت أثناء الفترة اليت يغطيها التقرير، واليت تتضمن ما يلي -١٨٠

ل، واليت تعزز من محاية      على قانون حقوق الطف    ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢التعديالت اليت أجريت عامي      )أ( 
 احلقوق اليت تنص عليها االتفاقية يف التشريع الوطين؛

يناير / كانون الثاين  ١اعـتماد قانون وكيل شؤون حقوق اإلنسان، الذي دخل حيز التنفيذ يف              )ب( 
 خالل فترة شهرين؛) أمني مظامل(، والذي سيتم مبوجبه تعيني وكيل لشؤون حقوق اإلنسان ٢٠٠٤

، وتنفيذها ابتداء من  ٢٠٠٣ خطة عمل وطنية حلماية حقوق الطفل يف أرمينيا، يف عام            اعـتماد  )ج( 
 ؛٢٠١٥ وحىت عام ٢٠٠٤عام 

 ٢٠٠٤، وتنفيذه ابتداء من عام      ٢٠٠٣اعـتماد الربنامج االستراتيجي للتصدي للفقر، يف عام          )د( 
 ؛٢٠١٥وحىت عام 

 ؛٢٠٠٢اإليدز، يف عام / نقص املناعة البشرياملوافقة على االستراتيجية الوطنية ملكافحة فريوس  )ه( 

، على بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخاصة النساء        ٢٠٠٣تصـديق الدولة الطرف، يف عام        )و( 
 واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه، وهو الربوتوكول امللحق باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛

، على ٢٠٠٣ة الطرف، دون قيد أو شرط بإلغاء عقوبة اإلعدام، بعد التصديق، يف عام قيام الدول )ز( 
 . الربوتوكول السادس لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان
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 العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ االتفاقية -جيم 

ياسية هامة، بسبب االنتقال إىل     تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف ال تزال تواجه حتديات اقتصادية واجتماعية وس            -١٨١
 .االقتصاد السوقي، مبا يف ذلك زيادة البطالة والفقر، والرتاع على ناغورين كاراباخ الذي مل ُيحل

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-دال 

  تدابري التنفيذ العامة-١

 التوصيات السابقة للجنة

 ،CRC/C/15/Add.119( جتر متابعة صرحية للتوصيات السابقة       تعرب اللجنة عن بالغ أسفها ألن الدولة الطرف مل         -١٨٢
، )CRC/C/28/Add.9(اليت أبدهتا اللجنة بعد النظر يف التقرير األويل للدولة الطرف           ) ٢٠٠٠فرباير  / شباط ٢٤املؤرخـة   

 .على الرغم من أهنا قامت مبراعاة بعض منها، فيما يبدو

تماماً ذا أولوية لتنفيذ التوصيات السابقة، اليت مت        توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تويل اه       و -١٨٣
تكرار العديد منها يف هذه الوثيقة، ولقائمة الشواغل والتوصيات الواردة يف املالحظات اخلتامية الواردة 

وتتوقع اللجنة من الدولة الطرف أن تشري بصورة أوضح يف تقريرها الدوري املقبل إىل              . يف هذه الوثيقة  
 .ة اليت تتخذها لتنفيذ التوصيات الواردة يف هذه الوثيقةتدابري املتابع

 التشريعات

ترحـب اللجـنة مبختلف الربامج واإلصالحات التشريعية، الرامية إىل تعزيز محاية حقوق الطفل وجعل                -١٨٤
ك، ومع ذل . التشـريعات الوطنية اجلاري إعدادها، مبا يف ذلك قانون األسرة اجلديد، تتمشى مع أحكام االتفاقية              

 . تعرب اللجنة عن قلقها إزاء بطء تقدم عملية صياغة تشريع جديد

وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لضمان تطابق تشريعها بالكامل مع أحكام االتفاقية               -١٨٥
 .وضمان تطبيق القانون املعين بالكامل على الصعيد العملي

 التنسيق

أن احلاجة إىل تنسيق مشاكل األطفال      "تقرير الدولة الطرف ومفاده     توافـق اللجنة على البيان الوارد يف         -١٨٦
وتالحظ اللجنة بأسف ). ٧٨الفقرة " (وإجياد حلول هلا على املستوى الوطين هي أكثر إحلاحاً من أي وقت مضى        

لوزارات يف هذا الصدد أنه مل ُتنشأ أي آلية وطنية دائمة لضمان التنسيق الفعال ألنشطة حقوق اإلنسان فيما بني ا      
 لتنسيق شؤون األطفال احملرومني  ١٩٩٩والسلطات احمللية واملنظمات غري احلكومية، باستثناء اهليئة املنشأة يف عام           

 .من الرعاية األبوية

وتكـرر اللجنة توصيتها بأن تتخذ الدولة الطرف مزيداً من التدابري لضمان التنسيق الوطين الفعال                -١٨٧
 . وبأن تقدم الدعم الكايف للسلطات احمللية لتنفيذ االتفاقيةلألنشطة يف جمال حقوق الطفل
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 مجع البيانات

فـيما ُتسلِّم اللجنة بإنشاء مصرف للبيانات يتضمن بيانات عن حاالت التبين، واألطفال يف املؤسسات،                -١٨٨
يم الواردة يف   واألطفـال الذيـن مت التخلي عنهم، واألطفال املشردين، وتسلم كذلك بالبيانات املفصلة عن التعل              

الـردود اخلطـية للدولة الطرف، تكرر ما تشعر به من قلق إزاء انعدام اآلليات جلمع وحتليل البيانات املبوبة عن             
 عاماً، مبا يف ذلك أكثر الفئات ضعفاً، مثل األطفال املعوقني، وأطفال الشوارع، واألطفال ١٨األشخاص دون سن 

 الالجئني، واألطفال املنتمني جملموعات األقليات، يف مجيع اجملاالت اليت          الذين يعيشون يف مناطق ريفية، واألطفال     
 .تغطيها االتفاقية

وتكرر اللجنة التوصية اليت وجهتها إىل الدولة الطرف بأن تضع نظاماً شامالً جلمع البيانات املبوبة لكي تستند                  -١٨٩
وتشجع . اعدة على وضع سياسات لتنفيذ االتفاقية     إلـيه كأسـاس يف تقييم التقدم احملرز يف إعمال حقوق الطفل واملس            

 .اللجنة الدولة الطرف على التماس املساعدة التقنية من اليونيسيف وغريها من املنظمات األخرى يف هذا الصدد

 هياكل الرصد املستقلة

منصبه الذي أُنشئ   ) أمني املظامل (تؤكد اللجنة على أمهية ضمان أن يتلقى وكيل شؤون حقوق اإلنسان             -١٩٠
 .حديثاً، سلطات وموارد بشرية ومالية كافية لكي يعاجل بصورة مناسبة القضايا املتعلقة حبقوق الطفل

وتشـجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن يعمل مكتب وكيل شؤون حقوق اإلنسان كمؤسسة          -١٩١
مبادئ (محاية حقوق اإلنسان    وطنية مستقلة وفعالة، وفقاً للمبادئ املتصلة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز و          

وتوصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف، وفقاً لتعليق اللجنة ). ، املرفق٤٨/١٣٤باريس، قرار اجلمعية العامة 
بشأن دور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف محاية وتعزيز حقوق الطفل، إما            ) ٢٠٠٢ (٢العـام رقـم     

خاصة عن حقوق الطفل، وإما قسماً أو إدارة خاصة داخل مكتب           منصـباً ألمني املظامل يكون مسؤوالً بصفة        
 .وكيل شؤون حقوق اإلنسان تسند إليه املسؤولية فيما يتعلق حبقوق الطفل

 خطة العمل الوطنية

ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية حلماية حقوق الطفل يف أرمينيا وتؤكد على أمهية إنشاء آليات  -١٩٢
 . بصورة فعالةلتنفيذها ورصدها 

وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تكفل أن تغطي خطة العمل الوطنية مجيع اجملاالت اليت تتناوهلا                  -١٩٣
اليت أصدرهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف       " عامل صاحل لألطفال  "االتفاقـية، وتراعي نتائج الوثيقة اخلتامية       

، وأن يتم تشغيل مركز املوارد الوطين املعين حبقوق         ٢٠٠٢ عام   دورهتا االستثنائية بشأن الطفل، املعقودة يف     
الطفل، املسؤول عن تعزيز ورصد تنفيذ خطة العمل الوطنية حلماية حقوق الطفل، يف أسرع وقت ممكن وأن                 

 .ختصص لـه املوارد البشرية واملالية الكافية لكي يضطلع مبهمته
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 ختصيص املوارد يف امليزانية

باملعلومات املتعلقة بزيادة بعض امليزانيات املخصصة للطفل، لكنها ال تزال تشعر بالقلق ألن املوارد    ترحب اللجنة    -١٩٤
 .املخصصة حلماية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للطفل ال تزال منخفضة للغاية وألهنا ال تفي باملعايري الدولية

ن تستنبط سبالً إلجراء تقييم منتظم ألثر املوارد املخصصة يف          وتكـرر اللجـنة توصيتها إىل الدولة الطرف بأ         -١٩٥
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل      . امليزانـية على تنفيذ حقوق الطفل وأن جتمع وتنشر املعلومات يف هذا الصدد            

نية للتنفيذ الكامل   الـتوزيع املناسب للموارد على املستويني الوطين واحمللي وأن حتدد أولويات ختصيص املوارد من امليزا              
 من االتفاقية، مبا يكفل إعمال حقوق الطفل االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سيما األطفال الذين               ٤ألحكام املادة   

 ".وذلك إىل أقصى حدود املوارد املتاحة وعند االقتضاء، ضمن إطار التعاون الدويل"ينتمون إىل فئات حمرومة اقتصادياً، 

 التفاقيةنشر ا/التدريب

تكرر اللجنة ما يساورها من قلق إزاء ضعف مستوى إدراك اجلمهور العام بأحكام االتفاقية، مبن يف ذلك  -١٩٦
وعلى الرغم من أن اللجنة تسلِّم باجلهود املبذولة خالل السنوات األخرية           . األطفال، واملهنيني العاملني مع الطفل    
 .قلق ألن أنشطة إذكاء الوعي هذه ال تتم بصورة منتظمة ومستهدفةلتعزيز التوعية باالتفاقية، فإهنا تشعر بال

وتكـرر اللجـنة توصيتها إىل الدولة الطرف بأن تضع برناجماً مستمراً لبث املعلومات عن االتفاقية                 -١٩٧
كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة اجلهود لتعزيز التثقيف يف جمال حقوق الطفل يف               . وتنفـيذها 

وضع برامج تدريبية منتظمة ومستمرة بشأن أحكام االتفاقية، لصاحل مجيع اجملموعات املهنية اليت تعمل              البلد و 
أي القضاة واحملامون واملوظفون املكلفون بإنفاذ القانون وموظفو اخلدمة املدنية وموظفو البلديات (مع األطفال 

مات، والعاملون يف القطاع الصحي، مبن      والعـاملون يف مؤسسات وأماكن احتجاز األطفال واملعلمون واملعل        
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس املساعدة       ). فـيهم أخصائيو علم النفس واملرشدون االجتماعيون      

 .التقنية يف هذا الصدد من جهات، منها مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واليونيسيف

  تعريف الطفل-٢

ألن الفرق يف السن    ) A/57/38( الذي أعربت عنه جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة           تكرر اللجنة القلق   -١٩٨
 . عاماً لإلناث، خيالف مبدأ عدم التمييز١٧ عاماً للذكور و١٨القانوين األدىن للزواج احملدد ب  

 احلد  وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن ترفع احلد األدىن للسن القانوين لزواج اإلناث ليصل إىل                -١٩٩
 .األدىن القانوين لزواج الذكور

  املبادئ العامة-٣

 عدم التمييز

إذ تالحـظ اللجـنة أن القانون حيظر التمييز، فإهنا ال تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار التمييز عملياً بني                    -٢٠٠
ل املعوقون،  اجلنسـني، وكذلـك إزاء االختالفات يف متتع بعض الفئات املستضعفة باحلقوق، مبن يف ذلك األطفا               
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وأطفـال املهاجـرين، واألطفـال الذين يعيشون يف مناطق ريفية، واألطفال من أسر فقرية، وأطفال الشوارع،                 
 . واألطفال الذين يعيشون يف املؤسسات االجتماعية

وتشـجع اللجـنة الدولة الطرف على ضمان التطبيق الفعال للقوانني اليت تنص على محاية األفراد،                 -٢٠١
سات والشروع يف محالت شاملة إلعالم اجلمهور ملنع ومكافحة مجيع أشكال التمييز وتوعية اجملتمع وإجراء درا

ويف هذا الصدد، ترجو اللجنة من الدولة       . بأوضاع واحتياجات الطفل داخل اجملتمع وال سيما داخل األسرة        
ج املنفذة ملتابعة إعالن وبرنامج الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومات حمددة عن التدابري والربام

عمـل ديربان اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل               
 من املادة   ١الذي أصدرته اللجنة بشأن الفقرة      ) ٢٠٠١(١بذلك من تعصب، مع مراعاة التعليق العام رقم         

 ).أهداف التعليم( من االتفاقية ٢٩

 احترام آراء الطفل

ومع ذلك،  . ترحب اللجنة بصياغة أنظمة مبساعدة اليونيسيف تتعلق بكيفية قيام الطالب بإدارة شؤوهنم            -٢٠٢
تكرر اللجنة ما يساورها من قلق ألن احترام آراء األطفال يف املدارس ومؤسسات الرعاية واحملاكم وداخل األسرة 

 .ال يزال حمدوداً

صيتها بأن تتخذ الدولة الطرف مزيداً من التدابري لتعزيز وتيسري احترام آراء الطفل      وتكرر اللجنة تو   -٢٠٣
ومشـاركته يف مجيع املسائل اليت ختصه داخل األسرة ويف املدارس ومؤسسات الرعاية واحملاكم، وفقاً للمادة                

 واملوظفني احملليني   وينبغي أن تكفل الدولة الطرف تلقي املدرسني واملرشدين االجتماعيني        .  مـن االتفاقية   ١٢
التدريب على مساعدة الطفل يف تكوين آراء مستنرية واإلعراب عنها وإيالئها الوزن الذي تستحقه وفقاً لعمر 

 .الطفل ودرجة نضجه

  احلقوق واحلريات املدنية-٤

 تسجيل املواليد واجلنسية

دولة الطرف، وهي مشكلة تتصل، فيما    يساور اللجنة قلق إزاء أعداد الوالدات اليت مل يتم تسجيلها يف ال            -٢٠٤
 .يبدو، بزيادة عدد الوالدات يف املرتل وصعوبة التنقل من املناطق النائية إىل املراكز اإلقليمية لتسجيل املواليد

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها لضمان تسجيل مجيع األطفال املولودين يف أرمينيا،               -٢٠٥
سري إجراءات تسجيل املواليد ومساعدة األسر يف احلصول على الوثائق الالزمة وإلغاء مبا يف ذلك من خالل تي

 .رسوم التسجيل بالنسبة للفقراء

ولكنها . ١٩٩٩وترحـب اللجنة بالتقدم احملرز يف صياغة تعديالت إلدخاهلا على قانون الالجئني لعام               -٢٠٦
 . مشل أسر ملتمسي اللجوء والالجئنيتالحظ أن هذه التعديالت ال تتضمن أحكاماً صرحية بشأن مل



CRC/C/137 
Page 41 

 اجلاري النظر   ١٩٩٩وتوصي اللجنة بأن ينص مشروع القانون املتعلق بتعديل قانون الالجئني لعام             -٢٠٧
وينبغي أن تكفل التعديالت أيضاً إمكانية . فيه، نصاً صرحياً، على محاية وحدة أسر ملتمسي اللجوء والالجئني

 .نسية األرمنية تلقائياً ما أن يكتسبها الوالدين، وأن ُيعدَّل قانون اجلنسية وفقاً لذلكاكتساب األطفال الالجئني اجل

 حرية الفكر والوجدان والدين

 .٢٠٠٢تالحظ اللجنة أن تدريس تاريخ الكنيسة البابوية األرمينية أصبح إلزامياً يف املدارس يف عام  -٢٠٨

ك التدريس اإللزامي لذلك املوضوع حقوق األطفال       ، بأال ينته  ١٤وتوصـي اللجنة، يف ضوء املادة        -٢٠٩
 .املنتمني إىل أقليات دينية

  البيئة األسرية والرعاية البديلة-٥

 املساعدة املقدمة إىل الوالدين

تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف تؤكد بشدة على دور احلياة األسرية يف اجملتمع األرمين وعلى رغبتها يف                  -٢١٠
ولكنها تشعر بالقلق إزاء النقص الكبري يف اخلدمات اجملتمعية         . فية إىل األطفال يف األسر األرمنية     تقدمي الرعاية الكا  

 .ملساعدة األسر اليت تعيش يف ظروف صعبة، على إجياد حلول ملشاكلها، واحليلولة دون فصل األطفال عن والديهم

اخلدمات اجملتمعية وغريها من اخلدمات     وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مزيد من التدابري لتعزيز           -٢١١
 .ملساعدة األسر اليت تعيش يف ظروف صعبة

 الرعاية البديلة

مبا يف ذلك املدارس    (تكرر اللجنة ما تشعر به من قلق إزاء ضخامة عدد األطفال املودعني يف مؤسسات                -٢١٢
 الواقع يف الدولة الطرف، بسبب      وعلى وجه اخلصوص، تالحظ اللجنة، بقلق زيادة عدد اليتامى حبكم         ). الداخلية

األزمة االجتماعية واالقتصادية املستدمية يف البلد، حيث ازداد عدد اآلباء واألمهات الذين جيدون أهنم ال ميلكون                
 من االتفاقية، تعرب اللجنة أيضاً من جديد عن قلقها إزاء عدم القيام             ٢٥ويف ضوء املادة    . السبيل إلعالة أطفاهلم  

 .منتظمة مبراجعة حالة وظروف األطفال املودعني يف مؤسساتبصورة كافية و

وحتـث اللجـنة الدولة الطرف على ضمان التنفيذ الفعال للربنامج االستراتيجي احلكومي إلصالح               -٢١٣
املؤسسـات املعنـية برعاية األطفال وإعالتهم، هبدف احلد من عدد األطفال املودعني يف مؤسسات، وحتسني                

ويف هذا الصدد، توصي اللجنة بزيادة تدريب موظفي مؤسسات . ري إدماجهم يف اجملتمعمستوى معيشتهم وتيس
وتشجع اللجنة الدولة   . الـرعاية وبإنشاء آليات فعالة لتقييم ورصد ظروف األطفال املودعني يف مؤسسات           

م عودة   واملتعلق بدع  ٢٠٠٤الطـرف على النظر يف توسيع نطاق املشروع الرائد الذي تعتزم تنفيذه يف عام               
كما تشجع الدولة الطرف على تنفيذ خطط إلتاحة شقق مؤلفة . األطفال إىل أسرهم أو إيداعهم يف أسر بديلة

 . سنوات لألطفال الذين يتم إخراجهم من دور األطفال١٠من غرفة واحدة جماناً وملدة 
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 التبين

ليت تعرِّف شروط ومعايري    ، جمموعة من الصكوك ا    ٢٠٠٠تالحـظ اللجنة أن احلكومة اعتمدت، يف عام          -٢١٤
كما هتنئ احلكومة على التعديالت اليت أدخلتها على التشريع ذي الصلة واليت تستهدف             . التـبين والرعاية البديلة   

ومع ذلك ال تزال اللجنة تشعر . إيالء األولوية لتبين األطفال داخل البلد وجتنب حاالت التبين من املؤسسات الطبية
 . ليات مستقرة ملراجعة ورصد ومتابعة حاالت إيداع األطفالبالقلق إزاء عدم وجود آ

وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تكفل وضع آليات فعالة ملراجعة ورصد ومتابعة حاالت تبين                 -٢١٥
كما توصي اللجنة الدولة    . ويف هذا الصدد، ينبغي إيالء اهتمام كبري إلنشاء سلطة مركزية للتبين          . األطفـال 

فينبغي أن يكفل قانون التبين حق      . يكون قانون التبين متمشياً بالكامل مع أحكام االتفاقية       الطرف بضمان أن    
الطفـل يف معـرفة أصـله ويف االطالع على معلومات عن خلفيته وخلفية والديه الطبيعيني وامللفات الطبية         

طرف على التصديق على وفضالً عن ذلك، تشجع اللجنة الدولة ال . األساسـية املتعلقة به وبوالديه الطبيعيني     
 .، بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين على املستوى الدويل١٩٩٣اتفاقية الهاي لعام 

 اإلساءة واإلمهال، والتأهيل النفسي وإعادة اإلدماج االجتماعي

طفل من العنف فيما حتيط اللجنة علماً بأن قانون حقوق الطفل والقانون اجلنائي يتضمنان أحكاماً حتمي ال -٢١٦
واإلسـاءة، فإهنا تكرر ما يساورها من قلق ألن الدولة الطرف مل تتخذ حىت اآلن تدابري تشريعية أو غري تشريعية                    

ويساور اللجنة قلق إزاء نقص البيانات عن حاالت اإلساءة . تعاجل بصورة حمددة مسألة ممارسة العنف ضد األطفال
سوء معاملة األطفال، مما قد حيدث يف مؤسسات األطفال وداخل األسر،           مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي واإلمهال، و      

وكذلـك إزاء نقص املعلومات عن وضع برامج خاصة إلجراء مراقبة منتظمة لآلليات القائمة بغية جتنب إفالت                 
 كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم      . مـرتكيب أفعال اإلساءة وسوء املعاملة يف مؤسسات الرعاية من العقاب          

وجود آليات لتلقي الشكاوى ميكن لألطفال اللجوء إليها وألن العاملني يف املهن الطبية هم وحدهم املسؤولون عن 
 .اإلبالغ عن حاالت اإلساءة واإلمهال

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تشريع حمدد واختاذ تدابري أخرى ملنع ممارسة العنف ضد                -٢١٧
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز برامج لشفاء . وبة البدنية، يف مجيع الظروفاألطفال، مبا يف ذلك العق

األطفـال الذيـن يقعون ضحية اإلساءة وإعادة إدماجهم ووضع إجراءات وآليات مناسبة لتلقي الشكاوى               
إسناد وحتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان . ورصد حاالت سوء املعاملة والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها

مسؤولية اإلبالغ عن حاالت اإلساءة واإلمهال إىل مجيع األشخاص العاملني مع األطفال مثل املعلمني وموظفي      
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشن محالت للتوعية باآلثار السلبية املترتبة على سوء معاملة األطفال              . الرعاية

لى العنف كبديل عن العقوبة البدنية، ال سيما داخل         والتشـجيع على تطبيق أشكال تأديبية إجيابية ال تقوم ع         
األسرة ويف املدارس وغريها من املؤسسات، وأن تضمن توفري التدريب جلميع األشخاص العاملني مع األطفال، 
مبـن فيهم موظفو إنفاذ القانون والقضاة واملوظفون الصحيون، على كيفية الكشف عن حاالت سوء املعاملة              

 .تصدي هلاواإلبالغ عنها وال



CRC/C/137 
Page 43 

 حتصيل نفقة الطفل

فـيما يتضمن التشريع احمللي أحكاماً عن إعانة النفقة وينص على اعتبار استمرار اآلباء أو األمهات يف                  -٢١٨
بشأهنا، جرمية جنائية، تعرب اللجنة عن القلق لعدم تنفيذ هذه                 رفـض دفـع مبالغ النفقة اليت تصدر احملاكم أمراً 

 .ا إىل اجلهل بالقانون على نطاق واسع يف الدولة الطرفاألحكام الذي يعود إىل حد م

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٢١٩

نشر أحكام التشريع الداخلي املتعلق بإعانة النفقة على نطاق واسع ومساعدة األمهات، عند  )أ( 
 االقتضاء، يف رفع الدعاوى القضائية؛

ذه املسألة تدريباً كافياً وضمان تنفيذ احملاكم بصرامة        ضـمان تدريب الفئات املهنية املعنية هب       )ب( 
 أكرب لألحكام املتصلة بتحصيل النفقة، يف حالة رفض اآلباء أو األمهات القادرين دفعها؛

اختـاذ الـتدابري الالزمة لضمان توفري املساعدة املالية لألطفال الذين يولدون خارج نطاق               )ج( 
 .الد يف احلاالت اليت يتعذر فيها حتصيل النفقة من اآلباء أو األمهات القادرينالزوجية واألطفال من أسر وحيدة الو

  خدمات الصحة األساسية والرعاية-٦

 األطفال املعوقون

وفضالً . ال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء سوء أوضاع األطفال املعوقني الذين غالباً ما يودعون يف مؤسسات -٢٢٠
كانية حصول األطفال املعوقني على التعليم األساسي واخلاص حمدودة، على الرغم من عن ذلك، تأسف اللجنة ألن إم

 . أهنا حتيط علماً بالتدابري املتخذة لتمكني األطفال املعوقني من تلقي التعليم يف املدارس العادية

 للمعوقني  واللجنة، إذ تكرر توصيتها السابقة، ويف ضوء القواعد املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص             -٢٢١
والتوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة يف يوم املناقشة العامة بشأن حقوق األطفال           ) ٤٨/٩٦قرار اجلمعية العامة    (

، تشجع الدولة الطرف على بذل مزيد من اجلهود لألخذ          )٣٣٩-٣١٠، الفقـرات    CRC/C/69(املعوقـني   
. امج إلعادة التأهيل قائمة على اجملتمع     ببدائل عن إيداع األطفال املعوقني يف مؤسسات، مبا يف ذلك وضع بر           

. كمـا تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز اجلهود اجلارية إلدماج األطفال املعوقني يف التعليم األساسي               
وتكـرر اللجـنة توصيتها بشن محالت للتوعية تركز على الوقاية والتعليم الشامل والرعاية األسرية وتعزيز                

 . توفري التدريب املالئم لألشخاص العاملني مع أولئك األطفالحقوق األطفال املعوقني، و

 الصحة واخلدمات الصحية

 لتوفري الرعاية الطبية اجملانية، مبا يف ذلك عالج         ٢٠٠٣مارس  /فيما ترحب اللجنة باعتماد برنامج يف آذار       -٢٢٢
ء املستشفيات من أطفال الفئات     األسـنان، لألطفـال حىت سن اخلامسة عشرة وتقدمي الرعاية الطبية اجملانية لرتال            

احملـرومة حـىت سن الثامنة عشرة، تكرر ما يساورها من قلق إزاء تدهور النظام الصحي يف الدولة الطرف بعد                    
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وتالحظ اللجنة بقلق، يف هذا الصدد، أن معدالت وفيات الرضع          . ختفـيض اإلنفـاق العام على النظام الصحي       
اً متزايداً من األطفال واألمهات يعانون من سوء التغذية نتيجة ارتفاع           ووفـيات األمومة ال تزال عالية وأن عدد       

وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الزيادة املستمرة يف حاالت الوفيات يف صفوف . أسعار املواد الغذائية وازدياد الفقر
 . األطفال بسبب مرض السل وتدهور حالة مجع وتسجيل البيانات اإلحصائية عن الصحة

 :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يليو -٢٢٣

 زيادة املوارد املخصصة لنظام الرعاية الصحية األولية لكي يعمل بفعالية؛ )أ( 

تيسري زيادة الوصول إىل اخلدمات الصحية، وال سيما يف املناطق الريفية، مبا يف ذلك الوصول  )ب( 
 ة؛إىل مستوصفات الرعاية السابقة للوالدة ومستشفيات األموم

 اختاذ تدابري للحد من معدالت وفيات األطفال والرضع ومكافحة مرض السل؛ )ج( 

اختـاذ تدابـري لتحسني حالة تغذية األطفال مبا يف ذلك تثقيف األمهات فيما يتعلق باملمارسات                 )د( 
 مكن من شرائها؛املناسبة للرضاعة الطبيعية، ومعاجلة أوجه التفاوت يف احلصول على األغذية الصحية وتوافرها والت

اختـاذ تدابـري لتثقيف اجلمهور بشأن العادات الغذائية السليمة وتوفري املكمالت الغذائية               )ه( 
 الضرورية للحد من حاالت فقر الدم بسبب نقص احلديد يف صفوف األمهات واألطفال؛

الة الصحية تعزيز آلية مجع البيانات وتزويد اللجنة ببيانات ذات صلة مفصلة ومقارنة عن احل )و( 
 لألطفال؛

مواصـلة التعاون مع منظمات من قبيل اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية وبرنامج األغذية              )ز( 
 .العاملي، واجملتمع املدين، والتماس املساعدة منها

تكرر اللجنة اإلعراب عما يساورها من قلق إزاء زيادة حاالت احلمل يف سن املراهقة وما ينجم عن ذلك  -٢٢٤
.  ارتفـاع معدالت اإلجهاض بني الفتيات اللوايت مل يبلغن الثامنة عشرة، وال سيما اإلجهاض غري القانوين                مـن 

اإليدز، /وفضالً عن ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء عدم تثقيف الشباب فيما يتعلق بفريوس نقص املناعة البشري               
وترحب اللجنة، يف هذا الصدد، . لدولة الطرفعلى الرغم من أن حاالت اإلصابة بالفريوس ال تزال منخفضة يف ا

 يف جمال الصحة اإلجنابية ومنع اإلصابة بفريوس نقص         ٢٠٠٢بالتدابري التشريعية اليت اختذهتا الدولة الطرف يف عام         
 على  ٢٠٠٢اإليـدز مثل قانون الصحة اإلجنابية وحقوق اإلنسان اإلجنابية، واملوافقة يف عام             /املـناعة البشـري   

اإليدز، وإنشاء جملس مشترك بني الوزارات ملنع اإلصابة /ية الوطنية ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرياالستراتيج
 .اإليدز/بفريوس نقص املناعة البشري

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها للحد من عدد حاالت احلمل يف سن املراهقة ومكافحة  -٢٢٥
ريه من األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي، مبا يف ذلك من خالل           اإليدز وغ /فـريوس نقـص املناعة البشري     

 .ضمان تلقي املراهقني تثقيفاً يف جمال الصحة اإلجنابية وخدمات املشورة املالئمة لألطفال
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وعلى وجه اخلصوص،   . وتكـرر اللجـنة ما تشعر به من قلق إزاء ارتفاع معدل وقوع األخطار البيئية               -٢٢٦
ن األنابيب القدمية لنقل املياه وأوجه القصور يف نظام اإلمداد باملياه أدت إىل تلوث مياه               تالحـظ اللجـنة بقلق أ     

 .الشرب وتفٍش خطري لألمراض املعدية

من االتفاقية، توصيتها بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري         ) ج(٢٤وتكرر اللجنة، يف ضوء املادة       -٢٢٧
دويل، لدرء ومكافحة ما للتدهور البيئي، مبا فيه تلوث إمدادات املياه،          املناسبة، مبا يف ذلك يف إطار التعاون ال       

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مجع البيانات عن احلصول على املياه النظيفة . من آثار ضارة على األطفال
 .وخدمات اإلصحاح

 مستوى املعيشة/الضمان االجتماعي وخدمات ومرافق رعاية الطفل

جـنة جبهود الدولة الطرف للتصدي ملستوى الفقر العايل، مبا يف ذلك الربنامج االستراتيجي     فـيما تسـلم الل     -٢٢٨
، وزيادة اإلعانات والعالوات املقدمة إىل األسر الفقرية واألطفال الفقراء، فإهنا           ٢٠٠٣ملكافحة الفقر الذي أُقر يف عام       

 .يشون دون حد الفقر املدقعال تزال تشعر بقلق بالغ إزاء العدد الكبري من األطفال الذين يع

وتوصـي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة وتعزيز جهودها لدعم األسر الفقرية وتقدمي املوارد الالزمة               -٢٢٩
 .للتنفيذ الكامل للربنامج االستراتيجي ملكافحة الفقر

  التعليم واألنشطة الترفيهية والثقافية-٧

 احلق يف التعليم وأهداف التعليم

جـنة بتطبـيق منهج خاص يف املدارس االبتدائية لتدريس حقوق اإلنسان باعتبارها أساساً              ترحـب الل   -٢٣٠
 .للدميقراطية وللمجتمع املدين، وبتلقي املعلمني التدريب بشأن كيفية تدريس هذا املوضوع

، ٢٠٠٥-٢٠٠١وحتـيط اللجنة علماًً مع االرتياح باعتماد برنامج حكومي لتطوير التعليم خالل الفترة     -٢٣١
كما ترحب اللجنة بالزيادة املعلن . يركز على رفع مستوى التعليم وتوسيع نطاق مشاركة األطفال يف نظام التعليم

 وتزويد األطفال الفقراء باللوازم املدرسية      ٢٠٠٦-٢٠٠٤عـنها يف األموال املخصصة للتعليم يف ميزانية الفترة          
ساور اللجنة قلق ألن األموال املرصودة يف امليزانية لقطاع ومع ذلك، ي". سبتمرب/عندما يأيت أيلول"مبوجب برنامج 

التعليم ال تزال قليلة وألن اخنفاض التمويل احلكومي أدى إىل زيادة يف املبالغ اليت يدفعها املستفيد، على الرغم من  
لجنة، يف هذا الصدد، ما وتكرر ال. أن الدولة تكفل للمواطنني تعليماً ابتدائياً وثانوياً جماناً مبوجب القانون األرمين

تشـعر به من قلق ألن اخنفاض األجور جيرب املعلمني واملعلمات على التدريس خارج النظام املدرسي، مما أدى إىل   
كما يساور اللجنة قلق إزاء اخنفاض معدل التحاق األطفال بالتعليم يف مرحلة            . ظهـور نظـام للتعليم مبستويني     

وفضالً عن ذلك،   . لتسرب والتغيب وترك النظام املدرسي االبتدائي والثانوي      الطفولة املبكرة وارتفاع معدالت ا    
، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء      )CERD/C/61/CO/1(ووفقاً للمالحظات اخلتامية للجنة مكافحة التمييز العنصري        

 .عدم كفاية حصول أطفال األقليات على التعليم بلغتهم األصلية
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 : مبا يليوتوصي اللجنة الدولة الطرف -٢٣٢

املطلوبة لضمان حصول مجيع األطفال، مبن فيهم       ) البشرية والتقنية واملالية  (ختصيص املوارد    )أ( 
 املنتمون إىل أضعف اجملموعات، إىل تعليم جيد؛

 وضع مؤشرات لتقدمي تعليم جيد وضمان رصد وتأمني نوعية التعليم؛ )ب( 

لتحاق باملدارس على مجيع املستويات بغية إبقاء مواصلة اجلهود إلزالة احلواجز اليت تعترض اال )ج( 
مجيع األطفال يف املدارس وتوفري برامج قادرة على إعادة الطالب الذين تركوا الدراسة إىل املدارس أو إتاحة                 

 مهنية مناسبة هلم؛/برامج أخرى تعليمية

 ئة املدرسية؛توجيه مزيد من اجلهود لتحسني نوعية برامج تدريب املعلمني، وحتسني البي )د( 

ضمان حصول األطفال املنتمني إىل مجاعات األقليات على التعليم بلغتهم األصلية كلما أمكن   )ه( 
 ذلك؛ 

الـتماس املساعدة من منظمات من بينها اليونيسيف ومنظمة األمم املتحدة للتربية والتعليم              )و( 
 .والثقافة واملنظمات الدولية غري احلكومية املختصة

 

 ات الفراغ واألنشطة الترفيهية والثقافيةأنشطة أوق

تالحـظ اللجـنة بقلق التدهور العام يف استفادة األطفال من مرافق ترفيهية جيدة مثل مراكز األنشطة                  -٢٣٣
 .الرياضية واملكتبات العامة

توصـي اللجـنة الدولـة الطرف بأن تويل األولوية لتحسني استفادة األطفال من مراكز األنشطة                و -٢٣٤
 .ضية واملؤسسات الثقافية وغريها من مرافق الترفيه، ورفع مستواهاالريا

  تدابري احلماية اخلاصة-٨

 األطفال غري املصحوبني وملتمسو اللجوء والالجئون

يساور اللجنة قلق ألنه مل يتم، حىت اآلن، تسوية حالة عدد كبري من الالجئني من أذربيجان الذين وصلوا  -٢٣٥
ويساور اللجنة القلق ألن هذه .  نتيجة الرتاع على ناغورين كراباخ١٩٩٢ و١٩٨٨ بني عامي إىل أرمينيا يف الفترة

 . الفئة ال تزال إحدى أكثر الفئات ضعفاً يف أرمينيا

 .وتوصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها املبذولة لتحسني وتيسري دمج الالجئني يف اجملتمع األرمين -٢٣٦
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 االستغالل االقتصادي

حتـيط اللجنة علماً، مع التقدير، باملعلومات اليت قدمها وفد الدولة الطرف واليت تفيد أن أرمينيا تعتزم                  -٢٣٧
 ١٨٢ املتعلقة بالسن الدنيا لالستخدام، واالتفاقية رقم        ١٣٨التصـديق عـلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم          

، قانون ٢٠٠٤ للقضاء عليها، بعد أن تعتمد، يف عام املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية
وتكرر اللجنة ما تشعر به من قلق ألن عمل األطفال يثري مشكلة يف الدولة الطرف، حيث ازداد         . العمـل اجلديد  

 ويساور اللجنة . عدد األطفال الذين يتركون املدارس ويباشرون العمل يف القطاع غري الرمسي، وال سيما يف قطاع الزراعة               
 .قلق لقلة إدراك الناس يف أرمينيا لآلثار السلبية املترتبة على عمل األطفال ولعدم اختاذ تدابري كافية ملواجهة هذه املسألة

 عاماً ١٦وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل التنفيذ الفعال للحد األدىن لسن االستخدام، وهو     -٢٣٨
.  عاماً يف أعمال شاقة وخطرة     ١٨ر عمل األطفال دون سن      يف قـانون العمـل، وغريه من األحكام اليت حتظ         

وينـبغي مطالبة أصحاب العمل بأن حيفظوا ويقدموا عند الطلب إثباتاً لعمر مجيع األطفال العاملني يف أماكن                 
وينبغي إنشاء آلية وطنية لرصد تنفيذ املعايري على املستويني الوطين واحمللي وختويلها تلقي ومعاجلة              . عمـلهم 
وتوصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بدراسة استقصائية وطنية حول          . اوى املتعلقة باالنتهاكات  الشـك 

 كما توصي اللجنة الدولة الطرف بشن محالت إلعالم وتوعية اجلمهور العام، وال سيما            . طبيعة عمل األطفال ونطاقه   
مل والعمال ومنظمات اجملتمع    الوالـدان واألطفال، مبخاطر العمل؛ وبإشراك وتدريب منظمات أصحاب الع         

. املـدين واملسؤولني احلكوميني، مثل مفتشي العمل وموظفي إنفاذ القانون، وغريهم من املهنيني ذوي الصلة              
وينبغي أن تسعى الدولة الطرف إىل التعاون يف هذا الشأن مع وكاالت األمم املتحدة ذات الصلة، مثل منظمة 

وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على التصديق       . مات غري احلكومية  العمل الدولية واليونيسيف ومع املنظ    
 .، بأسرع وقت ممكن١٨٢ ورقم ١٣٨على اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم 

 تعاطي املخدرات

تكـرر اللجـنة قلقها إزاء زيادة تعاطي املخدرات غري املشروعة واالجتار هبا بني األشخاص الذين يقل                  -٢٣٩
كما حتيط اللجنة علماً، بقلق، بأن متعاطي املخدرات من األطفال ُيعتربون جمرمني مبوجب          . اً عام ١٨عمرهم عن   

 . من القانون اجلنائي وال ُيعتربون أطفاالً حباجة إىل رعاية ومحاية٢٣١املادة 

وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تضع خطة وطنية أو خطة رئيسية ملراقبة املخدرات، بإشراف                 -٢٤٠
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لتزويد األطفال         . األمم املتحدة ملراقبة املخدرات   برنامج  

وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل عدم جترمي         . مبعلومات دقيقة وموضوعية عن تعاطي مواد اإلدمان      
شفائهم وإعادة إدماجهم يف    مـتعاطي املخدرات من األطفال، بل معاجلتهم كضحايا حباجة إىل املساعدة بغية             

اجملتمع، وحتثها على وضع برامج وقائية لألطفال الذين يقعون ضحية تعاطي مواد اإلدمان وإعادة إدماجهم يف    
وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تسعى إىل التعاون مع منظمة الصحة العاملية واليونيسيف وبأن    . اجملـتمع 

 .تلتمس املساعدة منهما
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 نسياالستغالل اجل

فـيما ترحب اللجنة بتطبيق العقوبات، يف إطار القانون اجلنائي، على جذب الفتيات إىل البغاء وامتالك                 -٢٤١
بـيوت الدعـارة، تكرر اإلعراب عن قلقها إزاء عدم كفاية البيانات عن ظاهرة االستغالل اجلنسي لألطفال يف                  

وفضالً عن ذلك، يساور    . نع ومكافحة هذه الظاهرة   أرمينيا والتوعية هبا، وإزاء عدم وجود هنج شامل ومتكامل مل         
 عاماً املنخرطني يف البغاء، مبوجب القانون اجلنائي، بدالً من          ١٨اللجـنة قلق عميق ملالحقة األشخاص دون سن         

 . تقدمي املساعدة إليهم بوصفهم ضحايا

 االستغالل اجلنسي   وتكرر اللجنة توصيتها بأن جتري الدولة الطرف دراسة وطنية حول طبيعة ومدى            -٢٤٢
. لألطفـال وبأن جتمع البيانات املبوبة وتستوفيها باستمرار لتكون أساساً لوضع التدابري وتقييم التقدم احملرز              

وحتـث اللجـنة الدولة الطرف على مراجعة تشريعاهتا مبا يكفل عدم جترمي األطفال املنخرطني يف البغاء، بل                  
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل توافر هياكل دعم اجتماعية مناسبة ويف هذا الصدد، . اعتبارهم ضحايا ظروفهم

وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة تنظيم      . لضـحايا االستغالل اجلنسي ترمي إىل إعادة اإلدماج والشفاء        
محالت لتوعية وتعبئة اجلمهور عامة بشأن حق الطفل يف السالمة البدنية والذهنية ويف السالمة من االستغالل                

 .وينبغي تعزيز التعاون الثنائي واإلقليمي، مبا يف ذلك التعاون مع البلدان اجملاورة. جلنسيا

 بيع األطفال واالجتار هبم واختطافهم

ترحـب اللجنة باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف مؤخراً ملكافحة ظاهرة االجتار باألطفال وبيعهم، يف                -٢٤٣
 مشتركة بني الوكاالت للتصدي لالجتار باملرأة والطفل، وتعديل القانون          الدولـة الطرف، مبا يف ذلك إنشاء جلنة       

، حيث أصبح ينص على وجه التحديد على أن االجتار واالستغالل اجلنسي            ٢٠٠٣أبريل  /اجلـنائي، يف نيسـان    
 ومع ذلك، تالحظ اللجنة عدم وجود سياسة شاملة ملكافحة االجتار بالنساء          . جرميـتان مبوجب القانون اجلنائي    

وفضالً عن ذلك، تشعر اللجنة بالقلق ألن األطفال الالجئني واألطفال الذين يعيشون يف دور              . والفتيات والفتيان 
 .اليتامى، رمبا كانوا معرضني للخطر بوجه خاص

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٢٤٤

ألشخاص، الذي يتم النظر أن تعتمد وتكفل التنفيذ الفعال للربنامج الوطين ملكافحة االجتار با )أ( 
فيه حالياً، على أن تراعى يف هذا الصدد نصوص اإلعالن وبرنامج العمل وااللتزام العاملي املعتمدة يف املؤمترين 

، عالوة  ٢٠٠١ و ١٩٩٦العاملـيني ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية، املعقودين يف عامي            
 ؛)٩٧، الفقرة A/56/38(على التمييز ضد املرأة على توصيات اللجنة املعنية بالقضاء 

أن تعـتمد الـتدابري الالزمة للحد من تعرض األطفال لالجتار، وال سيما األطفال الالجئون                )ب( 
واألطفال الذين يعيشون يف دور اليتامى، وتنشئ مراكز جملاهبة األزمات، وخطوط اتصال هاتفي مباشر لتقدمي               

 أو االستغالل اجلنسي؛/ اإلدماج االجتماعي لألطفال ضحايا االجتار واملساعدة، وتضع برامج إلعادة
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أن جتـري مـزيداً من البحوث املتصلة بظاهرة االجتار باألطفال وتعزز التعاون اإلقليمي مع          )ج( 
البلدان اليت يتم فيها االجتار بأطفال أرمن، وتلتمس التعاون التقين من منظمات من بينها اليونيسيف ومنظمة                

 .مل الدولية واملنظمة الدولية للهجرة، يف هذا الصددالع

وتكـرر اللجنة اإلعراب عن قلقها إزاء حالة أطفال الشوارع الذين هم من بني أكثر جمموعات األطفال        -٢٤٥
 .هتميشاً يف أرمينيا

ة، وتكرر اللجنة توصيتها إىل الدولة الطرف بوضع آليات لضمان تزويد أطفال الشوارع بوثائق هوي              -٢٤٦
وفضالً عن ذلك، ينبغي أن تكفل الدولة الطرف حصول أولئك األطفال           . ومبا يلزم من غذاء وكساء وسكن     

عـلى الـرعاية الصحية؛ وخدمات إعادة اإلدماج لضحايا االعتداء اجلسدي واجلنسي واإلدمان؛ وخدمات              
ى املهارات احلياتية؛ واحلصول املصـاحلة مع األسر؛ والتعليم الشامل، مبا يف ذلك التعليم املهين والتدريب عل           

. وينبغي أن تتعاون الدولة الطرف وتنسق جهودها مع اجملتمع املدين يف هذا الصدد          . عـلى املساعدة القانونية   
 .كما توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسة عن طبيعة ومدى هذه الظاهرة

 إدارة شؤون قضاء األحداث 

إزاء عدم وجود نظام لقضاء األحداث، وال سيما لعدم وجود قوانني           تكـرر اللجنة اإلعراب عن قلقها        -٢٤٧
طول مدة االحتجاز قبل احملاكمة واإلمكانية      : ويساور اللجنة قلق إزاء   . وإجـراءات حمـددة وحماكم لألحداث     

 مدة  احملـدودة لزيارة احملتجزين أثناء هذه الفترة؛ وعدم استخدام االحتجاز كتدبري يف املالذ األخري وعدم تناسب               
العقوبة وخطورة اجلرائم يف حاالت كثرية؛ وظروف االحتجاز؛ وانعدام مرافق الشفاء اجلسدي والنفسي وإعادة              

 .اإلدماج االجتماعي للمجرمني األحداث

وتكـرر اللجـنة توصـيتها بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري لكي تدمج بالكامل يف تشريعها                  -٢٤٨
، وكذلك غريها من املعايري الدولية ذات الصلة يف ٤٠ و٣٩ و٣٧ وال سيما املواد وممارساهتا أحكام االتفاقية،

ومبادئ ) قواعد بيجني (هذا اجملال، مثل قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث             
تحدة حلماية  وقواعد األمم امل  ) مبادئ الرياض التوجيهية  (األمـم املـتحدة التوجيهـية ملنع جنوح األحداث          

. األحـداث اجملـردين من حريتهم، ومبادئ فيينا التوجيهية للعمل املتعلق باألطفال يف نظام العدالة اجلنائية               
 :وتشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي على وجه اخلصوص

 املتعلقة  إيالء أولوية االهتمام للمقترحات الداعية إىل إنشاء حماكم متخصصة ملعاجلة القضايا           )أ( 
 جبميع األشخاص دون سن الثامنة عشرة؛

وضـع وتنفـيذ تدابري بديلة للحد من اللجوء إىل االحتجاز قبل احملاكمة وغريه من أحكام                 )ب( 
 االحتجاز، وتقصري مددها؛

ضمان عدم اللجوء إىل حرمان األحداث من احلرية إال كمالذ أخري وألقصر فترة زمنية ممكنة  )ج( 
 طفال على املساعدة القانونية؛وضمان حصول األ
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ضمان توفري التدريب املنتظم واملتسق للمدعني العامني والقضاة واحملامني وغريهم من املعنيني             )د( 
 بإدارة شؤون القضاء؛

 وضع برامج وتوفري مرافق للشفاء اجلسدي والنفسي وإعادة إدماج األحداث يف اجملتمع؛ )ه( 

 جمال قضاء األحداث وتدريب قوات الشرطة من منظمات منها   الـتماس املساعدة التقنية يف     )و( 
 .مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ومركز الوقاية الدولية من اجلرمية واليونيسيف

  الربوتوكوالن االختياريان امللحقان باالتفاقية-٩

وتوكول االختياري لالتفاقية    على الرب  ٢٠٠٣سبتمرب  /تالحـظ اللجنة أن الدولة الطرف وقعت يف أيلول         -٢٤٩
املـتعلق ببـيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة والربوتوكول االختياري لالتفاقية املتعلق باشتراك                

 .األطفال يف الرتاعات املسلحة، وتشجع الدولة الطرف اللجنة على الشروع يف التصديق على الربوتوكولني االختياريني

 ائق نشر الوث-١٠

 من االتفاقية، توصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقريرها الدوري ٤٤ من املادة ٦يف ضوء الفقرة  -٢٥٠
الثاين وردودها اخلطية لعموم اجلمهور على نطاق واسع وأن تنظر يف نشر التقرير، إىل جانب احملاضر املوجزة                 

تلك الوثيقة على نطاق واسع إلثارة النقاش وزيادة        وينبغي توزيع   . واملالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة    
الوعي باالتفاقية وتنفيذها ورصدها على مستويات احلكومة والربملان وعموم اجلمهور، مبا يف ذلك املنظمات              

 .غري احلكومية املعنية

  التقرير القادم-١١

ا اللجنة واملبينة يف تقرير     التوصـية املتعلقة بتقدمي التقارير على أساس دوري اليت اعتمدهت          يف ضـوء   -٢٥١
، تؤكد اللجنة على أمهية املمارسة املتبعة يف تقدمي التقارير واملتوافقة (CRC/C/114)الدورة التاسعة والعشرين 

ومن اجلوانب اهلامة ملسؤوليات الدول األطراف جتاه األطفال        .  من االتفاقية  ٤٤توافقاً تاماً مع أحكام املادة      
تمثل يف ضمان إتاحة فرص منتظمة للجنة حقوق الطفل للنظر يف التقدم احملرز يف تنفيذ               مبوجب االتفاقية ما ي   

ويف هذا الصدد، يعترب قيام الدول األطراف بتقدمي التقارير على أساس منتظم ويف الوقت املناسب               . االتفاقية
التقارير على بالتزاماهتا بتقدمي وكتدبري استثنائي يرمي إىل مساعدة الدولة الطرف على الوفاء . أمراً بالغ األمهية

أسـاس االمتـثال الكامل ألحكام االتفاقية، تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريريها الدوريني الثالث                
، أي قبل التاريخ املقرر لتقدمي تقريرها ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٢والرابع يف تقرير موحد يف موعد أقصاه 

وتتوقع ). CRC/C/118انظر  ( صفحة   ١٢٠ وينبغي أال يتجاوز عدد صفحات التقرير        . شهراً ١٨الدوري الرابع ب      
 .اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقاريرها بعد ذلك كل مخس سنوات على النحو املتوخى يف االتفاقية
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 أملانيا: املالحظات اخلتامية

انظر (٩٢٧ و ٩٢٦، يف جلستيها    )CRC/C/83/Add.7(نظـرت اللجـنة يف التقـرير الـدوري الثاين ألملانيا          -٢٥٢
CRC/C/SR.926 ٩٤٦، واعتمدت يف اجللسة ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١٦ملعقودتني يف ا ،)927و (CRC/C/SR.946) ،

 .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٣٠املعقودة يف 

  مقدمة-ألف 

. الثاين للدولة الطرف والذي أُعدَّ وفقاً للمبادئ التوجيهية املقررة        ترحب اللجنة بتقدمي التقرير الدوري       -٢٥٣
وتعرب اللجنة عن   ). CRC/C/Q/DEU/2(وحتيط اللجنة علماً، أيضاً، بالردود اخلطية املقدمة على قائمة املسائل           

لكيفية إعمال  تقديـرها حلضور وفد رفيع املستوى معين مباشرة بتنفيذ االتفاقية مما أتاح التوصل إىل فهم أفضل                 
 . الطرفحقوق الطفل يف الدولة

  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته-باء 

 :ترحب اللجنة باعتماد ما يلي -٢٥٤

 الذي يسمح باندماج األطفال     ١٩٩٩يوليه  / متوز ١٥قـانون اجلنسية واملواطنة املعتمد يف        )أ( 
 األجانب اندماجاً أفضل؛

/  كانون األول١٦الصادر يف ) Reform zum Kindschaftsrecht(عـديل قانون شؤون األسرة ت )ب( 
، وهو حيظر التمييز بني األطفال املولودين ضمن        ١٩٩٨يوليه  / متوز ١ والذي دخل حيز النفاذ يف       ١٩٩٧ديسـمرب   

 نطاق احلياة الزوجية أو خارجه وذلك من حيث حقوق احلضانة والزيارة؛

 بشأن محاية األطفال    ١٩٩٣ على اتفاقية الهاي املربمة يف عام        ٢٠٠١ عـام    التصـديق يف   )ج( 
 والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل؛

 بشأن حظر أسوأ    ١٨٢ على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        ٢٠٠٢التصـديق يف عـام       )د( 
 .أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها

 الصعوبات اليت تعوق تنفيذ االتفاقية العوامل و-جيم 

تالحظ اللجنة أن إعادة توحيد أملانيا واآلثار املترتبة على ذلك ما زالت تؤثر يف إعمال االتفاقية يف مجيع                   -٢٥٥
 .أرجاء الدولة الطرف
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  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-دال 

  تدابري التنفيذ العامة-١

 التوصيات السابقة للجنة

حـظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف قد أشارت يف عدة مواضع يف تقريرها إىل أهنا ستمتنع عن تنفيذ                  تال -٢٥٦
وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً ألن الدولة الطرف مل تتناول بصورة كافية بعض . عـدد مـن توصـيات اللجنة      

 عقب النظر يف التقرير     (CRC/C/15/Add.43)الشـواغل اليت أعربت عنها اللجنة وبعض التوصيات اليت قدمتها           
، ٣٥ إىل   ٢٩ و ٢٦ إىل   ٢١، وال سيما ما ورد يف الفقرات        (CRC/C/11/Add.5)األويل املقدم من الدولة الطرف      

 .وتكرر اللجنة، يف هذه الوثيقة، الشواغل املعرب عنها والتوصيات املقدمة سابقاً. مثل إنشاء آلية رصد مستقلة

بذل قصارى جهودها لتناول ما مل ُينفذ بعد من التوصيات السابقة           وحتث اللجنة الدولة الطرف على       -٢٥٧
 . والشواغل املعرب عنها يف هذه املالحظات اخلتامية

 اإلعالنات/التحفظات

، والردود اخلطية املقدمة،    ٨٤٤ و ٨٤، الفقرتان   (CRC/C/83/Add.7ُتحـيط اللجـنة علماً باملعلومات        -٢٥٨
 ومفادها أن حتفظات وإعالنات الدولة الطرف املقدمة لدى التصديق          ) من النص اإلنكليزي   ٤٧ و ٤٦الصفحتان  

ولكن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق . أصبحت غري ضرورية نتيجة مجلة أمور من بينها التشريعات اليت ُسّنت مؤخراً
 .إزاء عدم رغبة أغلبية الواليات يف قبول سحب تلك التحفظات واإلعالنات

، ومتشياً مع توصياهتا السابقة     ١٩٩٣ء إعـالن وبرنامج عمل فيينا لعام        وتوصـي اللجـنة، عـلى ضـو        -٢٥٩
CRC/C/15/43)    بـأن ُتعجِّل الدولة الطرف يف عملية سحب حتفظاهتا وإعالناهتا قبل تقدمي تقريرها              )٢٢، الفقـرة ،

 .الدوري القادم، وبأن تبذل، على وجه اخلصوص، جهوداً إضافية إلقناع الواليات بضرورة سحبها

 شريعاتالت

تدرك اللجنة وجود عدد كبري من القوانني اليت اعُتمدت بشأن حقوق الطفل منذ تاريخ النظر يف التقرير األويل،                   -٢٦٠
 .لكنها ال تزال قلقة إزاء عدم إدماج أحكام االتفاقية يف القانون األساسي كما كان متوقعاً وقت تقدمي التقرير األويل

 :، مبا يلي)٢١الفقرة ( على ضوء توصياهتا السابقة وتوصي اللجنة الدولة الطرف، -٢٦١

 أن تعيد النظر يف إدماج أحكام االتفاقية يف قانوهنا األساسي؛ )أ( 

أن تضمن، عن طريق آلية مالئمة، أن تكون كافة القوانني الوطنية وقوانني الواليات مطابقة               )ب( 
 ألحكام االتفاقية؛

لتنفيذ تلك التوصيات تنفيذاً فعلياً، مبا يف ذلك عن طريق          أن تضـمن اختاذ التدابري املالئمة        )ج( 
 .ختصيص املوارد من امليزانية
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 التنسيق

حتـيط اللجنة علماً بأن وزارة شؤون األسرة واملسنني واملرأة والشباب، هي املسؤولة عن تنسيق تنفيذ االتفاقية                  -٢٦٢
ت العليا املعنية بشؤون الشباب يف الواليات، ومؤمتر وزراء         وبأنه توجد آليات تنسيق فيما بني الواليات مثل رابطة السلطا         

ولكن نظراً إىل أن مسألة تنفيذ االتفاقية هي مسألة تعين وزارات متعددة، فإن اللجنة              . الواليـات املعنيني بشؤون الشباب    
 وصعيد الواليات تظـل قلقـة ألن عـدم وجود آلية مركزية تنسق تنفيذ االتفاقية يف الدولة الطرف على الصعيد الوطين          

 .والصعيد احمللي جيعل من الصعب وضع سياسة شاملة ومتماسكة بشأن حقوق الطفل

وتوصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آلية وطنية دائمة مالئمة لتنسيق تنفيذ االتفاقية على الصعيد  -٢٦٣
 .االحتادي وفيما بني االحتاد والواليات وفيما بني الواليات

 نيةخطة العمل الوط

حتيط اللجنة علماً مع االرتياح بأنه جيري اآلن وضع خطة عمل وطنية، عمالً مبا ورد يف الوثيقة اخلتامية املعنونة                    -٢٦٤
ولكن اللجنة ال   .  بشأن الطفل  ٢٠٠٢الصادرة عن دورة اجلمعية العامة االستثنائية املعقودة يف عام          " عامل صاحل لألطفال  "

 .ية خطة العمل الوطنية جلميع اجملاالت اليت تشملها االتفاقيةتزال قلقة إزاء احتمال عدم تغط

وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن ُتسرع يف اعتماد خطة العمل الوطنية اليت جيب أن تغطي كافة       -٢٦٥
اجملـاالت املشـمولة يف االتفاقـية كما جيب أن تكون شاملة ومتعددة االختصاصات وتنص على إنشاء آلية           

وتوصي اللجنة، باإلضافة إىل ذلك، بأن يتم اعتماد وتنفيذ خطة العمل عن طريق عملية              . للتنسـيق والرصد  
 .مفتوحة وتشاورية وقائمة على املشاركة

 هياكل الرصد املستقلة

تالحـظ اللجـنة وجـود مؤسسات شىت معنية حبقوق اإلنسان وهتتم حبقوق الطفل أيضاً، كما تالحظ وجود                 -٢٦٦
وكذلك جلنة مستقلة ، ل على مستوى الواليات، وجلنة معنية بشؤون الطفل يف الربملان األملاينمفوضني معنيني بشؤون الطف

ولكن اللجنة تعرب عن قلقها . )Kinder- und Jugendbericht(مكلفة بتقدمي تقارير منتظمة عن وضع األطفال والشباب 
تع بسلطة تلقي ومعاجلة الشكاوى الفردية       شامالً لالتفاقية وتتم   إزاء عـدم وجود آلية مركزية مستقلة جتري رصداً        

 .املقدمة من األطفال على مستوى الواليات واملستوى االحتادي

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر يف إمكانية إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان                -٢٦٧
مبادئ باريس، قرار ( حقوق اإلنسان عمـالً باملـبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية املعنية بتعزيز ومحاية        

الصادر عن  ) ٢٠٠٢ (٢، آخذة يف االعتبار ما ورد يف التعليق العام رقم           )، املرفق ٤٨/١٣٤اجلمعية العامة   
اللجنة بشأن دور املؤسسات الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان يف محاية وتعزيز حقوق الطفل، كما تشجعها على                

وتوصي اللجنة، باإلضافة إىل . نفيذ االتفاقية على الصعيدين الوطين واحمللي    رصـد وتقيـيم التقدم احملرز يف ت       
ذلك، بأن ُتَخصََّص هلذه املؤسسة املوارد البشرية والفنية واملالية الكافية وأن تشتمل واليتها على سلطة تلقي                

 . الشكاوى بشأن انتهاكات حقوق الطفل ومعاجلتها بصورة فعالة تراعي وضع الطفل
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 ياناتمجع الب

تالحظ اللجنة مع التقدير وفرة البيانات اإلحصائية املتاحة يف املرفقات بتقرير الدولة الطرف، ولكنها ال                -٢٦٨
 .تزال قلقة إزاء عدم كفاية البيانات املقدمة يف جماالت معينة مشمولة يف االتفاقية

وافق مع االتفاقية وُمصنَّف    وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بوضع نظام جلمع البيانات واملؤشرات مت           -٢٦٩
وينبغي أن ُيغطي هذا النظام مجيع األطفال حىت سن         . حسـب نوع اجلنس والسن واملناطق احلضرية والريفية       

وُتشجع اللجنة الدولة  . الثامـنة عشـرة مـع التشديد حتديداً على الضعفاء منهم بشكل خاص كاألطفال األجانب              
 . لالتفاقيةلبيانات لوضع السياسات والربامج ألجل التنفيذ الفعالالطرف كذلك على استخدام هذه املؤشرات وا

 التدريب ونشر االتفاقية

حتـيط اللجنة علماً مبختلف األنشطة اليت اضطلعت هبا الدولة الطرف لنشر األحكام واملبادئ املنصوص                -٢٧٠
زت مؤخراً من أن أغلبية األطفال      عليها يف االتفاقية، ولكنها ال تزال قلقة بصفة خاصة إزاء ما تبينه دراسات أُجن             

ولذلك تعرب  . والكبار، وخباصة املنتمون منهم إىل فئات ضعيفة، ال يدركون ما هي احلقوق املضمنة يف االتفاقية              
اللجـنة عن قلقها إزاء عدم اختاذ الدولة الطرف ما يكفي من التدابري الالزمة لنشر املعلومات املتصلة باالتفاقية                  

 .ضطالع مبا يتصل هبا من أنشطة التدريب بصورة منهجية وهادفةوللتوعية هبا واال

 من االتفاقية، بأن    ٤٢واملادة  ) ٣٦ و ٢٧ و ٢٦الفقرات  (وتوصـي اللجنة، وفقاً لتوصياهتا السابقة        -٢٧١
 :تقوم الدولة الطرف مبا يلي

طفال واآلباء نشر املعلومات املتصلة باالتفاقية وتنفيذها على نطاق أوسع بكثري يف صفوف األ )أ( 
واجملـتمع املدين ومجيع القطاعات احلكومية بكافة مستوياهتا، مبا يف ذلك اختاذ املبادرات للوصول إىل الفئات                

 الضعيفة كملتمسي حق اللجوء، والالجئني، واألقليات اإلثنية؛

وضـع بـرامج للتدريب املنهجي واملستمر يف جمال حقوق اإلنسان، مبا فيها حقوق الطفل،                )ب( 
كالقضاة واحملامني واملسؤولني عن إنفاذ القوانني      (كافـة الفـئات املهنية اليت تعمل مع األطفال ومن أجلهم            ل

 ).والعاملني يف اخلدمة املدنية وموظفي احلكومات احمللية والعاملني يف املؤسسات واملعلمني والعاملني الصحيني

 التعاون الدويل

وكذلك باألنشطة العديدة    من أجل احلد من الفقر،       ٢٠١٥لعمل لعام   حتيط اللجنة علماً بإقرار برنامج ا      -٢٧٢
األخـرى املضطلع هبا يف جمال التعاون الدويل واملساعدة الدولية، ولكنها ُتعرب عن قلقها ألن الدولة الطرف ال                  

الزيادة املتوقعة  يف املائة من دخلها القومي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الرمسية وألن حتقيق        ٠,٢٧ختصّص إال زهاء    
 . بطيء للغاية٢٠٠٦ يف املائة يف عام ٠,٣٣هلذه النسبة لتبلغ 

، لتنفيذ  )٢٥الفقرة  (وتشـجع اللجـنة الدولة الطرف على أن تسعى، على ضوء توصياهتا السابقة               -٢٧٣
مجايل  يف املائة من الناتج احمللي اإل      ٠,٧اهلـدف الـذي حددتـه األمم املتحدة واملتمثل يف ختصيص ما نسبته              
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للمسـاعدة اإلمنائية اخلارجية، يف أقرب وقت ممكن، وأن تركز اهتمامها على اخلدمات االجتماعية األساسية               
 . املنبثقة عن مؤمتر كوبنهاغن٢٠/٢٠لبلوغ األهداف املنشودة من مبادرة 

  املبادئ العامة-٢

 احلق يف عدم التمييز

، ُتعرب عن قلقها إزاء     )٣املادة  (مبوجب القانون األساسي    إن اللجنة، إذ حتيط علماً بأن التمييز حمظور          -٢٧٤
التميـيز القـائم حبكم األمر الواقع ضد األطفال األجانب، وإزاء احلوادث النامجة عن الكراهية العنصرية وكره                 

املوجودة وُتعرب اللجنة عن قلقها، أيضاً، ألن بعض أوجه التفاوت . األجانب مما يؤثر تأثرياً سلبياً يف مناء األطفال
 .بني الواليات من حيث املمارسات واخلدمات املوفرة ومتتع األطفال حبقوقهم، قد ُيعترب مبثابة متييز

 من االتفاقية، بأن تقوم الدولة الطرف، بعناية وبصورة منتظمة، بتقييم ٢وتوصي اللجنة، عمالً باملادة  -٢٧٥
ذ، على أساس هذا التقييم، التدابري الضرورية للقضاء أوجه التفاوت القائمة يف متتع األطفال حبقوقهم وأن تتخ

كما توصي اللجنة بأن ُتعزز الدولة الطرف       . عـلى أوجـه التفاوت القائمة على أساس التمييز ومكافحتها         
تدابريها اإلدارية والقضائية ملنع التمييز القائم حبكم األمر الواقع ضد األطفال األجانب أو األطفال املنتمني إىل 

 .ت والقضاء عليهأقليا

وتطلـب اللجـنة إىل الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري القادم معلومات حمددة عّما اختذته من        -٢٧٦
تدابـري ونفّذتـه من برامج ذات صلة باالتفاقية على سبيل متابعة إعالن وبرنامج العمل املعتمدين يف املؤمتر                  

ألجانب وما يتصل بذلك من تعصُّب، الذي عقد يف عام          العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره ا      
 ).أهداف التعليم(من االتفاقية ) ١(٢٩على املادة ) ٢٠٠١(١، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم ٢٠٠١

 مصاحل الطفل الفضلى

، )٣ادة  امل(حتيط اللجنة علماً مبختلف املبادرات الرامية إىل أخذ مبدأ مصاحل الطفل الفضلى يف االعتبار                -٢٧٧
ولكـنها ال تزال تشعر بالقلق إزاء عدم تطبيق هذا املبدأ العام تطبيقاً تاماً وعدم مراعاته على النحو الواجب يف                    

 .تنفيذ السياسات والربامج اليت تضعها الدولة الطرف أو يف القرارات اإلدارية والقضائية املتخذة

بري املالئمة للتأكد من إدماج املبدأ العام الذي        وتوصـي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كافة التدا         -٢٧٨
يقضـي مبـراعاة مصاحل الطفل الفضلى إدماجاً مالئماً يف كافة التشريعات وامليزانيات فضالً عن القرارات                

 .القضائية واإلدارية ويف املشاريع والربامج واخلدمات اليت هلا أثر يف األطفال

 احترام آراء الطفل

 من االتفاقية باعتماد أحكام قانونية خمتلفة تعترف حبق ١٢اً بالتقدم احملرز يف تنفيذ املادة حتيط اللجنة علم -٢٧٩
الطفل يف التعبري عن رأيه، ولكنها ال تزال قلقة ألن املبدأ العام بصيغته املنصوص عليها يف تلك املادة ال يطبق، يف                     

 .اسات والربامج املنفذة يف كافة أرجاء الدولة الطرفاملمارسة العملية، تطبيقاً كامالً وال يدمج كما جيب يف السي
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وجيب، يف هذا الصدد، التركيز بصفة      . وتوصي اللجنة ببذل جهود إضافية لضمان تنفيذ مبدأ احترام آراء الطفل           -٢٨٠
 خاصـة عـلى حق كل طفل يف املشاركة يف إطار األسرة واملدرسة وغريها من املؤسسات واهليئات ويف اجملتمع ككل، مع        

. وجيب أيضاً أن يطبق هذا املبدأ العام يف كافة السياسات والربامج املتصلة باألطفال            . إيـالء اهتمام خاص للفئات الضعيفة     
 .وينبغي تعزيز عملية توعية اجلماهري عموماً باإلضافة إىل تثقيف املهنيني وتدريبهم على إعمال هذا املبدأ

  احلقوق واحلريات املدنية-٣

 حرية الدين

 BvR 2قضية لودين، (٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٤حتـيط اللجنـة علماً بقـرار احملكمـة الدستورية الصادر يف   -٢٨١

ولكـنها تعرب عن قلقها إزاء القوانني اليت هي قيد املناقشة اآلن يف بعض الواليات هبدف منع املدرسات من                   ) 1436/02
لطفل على تفهم احلق يف حرية الدين وال يشجع على تنمية           ارتداء احلجاب يف املدارس العامة، حيث إن ذلك ال يساعد ا          

 . من االتفاقية٢٩روح التسامح على النحو املنصوص عليه يف أهداف التعليم مبوجب املادة 

وتوصـي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري تربوية وغري ذلك من التدابري املوجهة حنو األطفال                 -٢٨٢
ثقافة تقوم على التفاهم والتسامح، وال سيما يف جماالت حرية الدين والوجدان            واآلباء وغريهم، هبدف تنمية     

 .والفكر وذلك بوسائل منها تفادي اختاذ تدابري تستهدف جمموعة دينية دون غريها

 احلصول على املعلومات

ملواد املطبوعة واملواد   إن اللجنة، إذ ترحب باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف حلماية األطفال مما قد يضرهم من ا                -٢٨٣
كقانون محاية الشباب، واالتفاق املربم بني الواليات حلماية        (املنشـورة عن طريق وسائط اإلعالم واالتصال اإللكترونية         

، فهي تظل قلقة ألن الوضع القانوين قد يكون معقداً بسبب تكاثر الصكوك         )٢٠٠٣القصـر يف جمـال وسائط اإلعالم،        
 . يفية تقاسم املسؤوليات بني املستوى االحتادي ومستوى الوالياتالقانونية، وعدم وضوح ك

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن -٢٨٤

تضـمن إعمال التنظيمات اجلديدة املعتمدة بشأن محاية الطفل من املعلومات الضارة إعماالً              )أ( 
 ية؛تاماً، وجتد األساليب الالزمة جلعل الوضع القانوين يف هذا الصدد أكثر شفاف

تـنظر يف وسائل إضافية، مبا يشمل إسداء املشورة إىل اآلباء، حلماية األطفال من املعلومات                )ب( 
 .اليت قد تكون ضارة هبم

  البيئة األسرية والرعاية البديلة-٤

 مسؤوليات الوالدين

 باستحقاقات الطفل حتيط اللجنة علماً مع التقدير باعتماد القانون الثالث لتعديل القانون االحتادي اخلاص -٢٨٥
والذي حيسن إمكانية االستفادة من إجازة األبوة واألمومة        ) ٢٠٠١يناير  / كانون الثاين  ١دخـل حيز النفاذ يف      (
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املتاحة للوالدين، كما حتيط علماً مع التقدير بتعديل قانون حضانة األطفال الذي ينص على تقاسم املسؤولية عن                 
 حىت عندما يكون الوالدان مطلقني أو منفصلني أو غري متزوجني، ولكنها (Sorgerecht)هذه احلضانة بني الوالدين 

 .تظل قلقة ألن النظام القضائي ليس مهيئاً حىت اآلن لتنفيذ هذا التشريع األخري تنفيذاً تاماً

وتوصـي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كافة التدابري الضرورية لتنفيذ التشريعات اجلديدة املتصلة    -٢٨٦
 .نون حضانة األطفال تنفيذاً كامالً، وال سيما بتوفري التدريب املالئم للقضاةبقا

 التبين على الصعيد الدويل

 بشأن محاية األطفال    ١٩٩٣، على اتفاقية الهاي لعام      ٢٠٠١ترحـب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، يف عام          -٢٨٧
دابري املتخذة إلعماهلا، ولكنها تظل قلقة إزاء احتمال وجود         والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل، وحتيط علماً بالت         

 ).٤٧٦الفقرة (بعض املخالفات يف عمليات التبين هذه على النحو املبني يف تقرير الدولة الطرف 

وتوصي اللجنة بأن تستمر الدولة الطرف يف اختاذ مجيع التدابري الضرورية للتصدي للمخالفات اليت               -٢٨٨
 حاالت التبين على الصعيد الدويل وذلك بوسائل من بينها تنفيذ اتفاقية الهاي بشأن محاية      حيتمل أن حتدث يف   

األطفـال والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل، وحث دول منشأ األطفال الذين يتبناهم األملان على                 
 .التصديق على االتفاقية، ما مل تكن قد انضمت إليها حىت اآلن

  غري مشروع إىل اخلارج وعدم عودهتمنقل األطفال بشكل

 بشأن اجلوانب املدنية الختطاف األطفال      ١٩٨٠تالحظ اللجنة بارتياح بأن أملانيا طرف يف اتفاقية الهاي لعام            -٢٨٩
 .على الصعيد الدويل، ولكنها ال تزال قلقة ألن اختطاف األطفال من قبل أحد الوالدين بات ميثل مشكلة متفاقمة

 تطبيقاً كامالً وفعاالً على كافة ١٩٨٠جنة بأن تطبق الدولة الطرف اتفاقية الهاي لعام        وتوصـي الل   -٢٩٠
مبن فيهم األطفال الذين اختطفوا من دول غري أطراف يف االتفاقية املشار إليها             (األطفال املختطفني إىل أملانيا     

أن تصادق عليها أو تنضم إليها،      ، وتشجع الدول اليت مل تصبح حىت اآلن طرفاً يف هذه االتفاقية على              )أعاله
وأن تربم اتفاقيات ثنائية، إذا اقتضى األمر ذلك، لكي تعاجل على النحو الواجب مسألة اختطاف األطفال على 

وتوصـي اللجنة، باإلضافة إىل ذلك، بتوفري أكرب قدر من املساعدة بالطرق الدبلوماسية             . الصـعيد الـدويل   
 .صلة بنقل األطفال بشكل غري مشروع إىل اخلارجوالقنصلية بغية تسوية القضايا املت

 العنف واإلساءة واإلمهال وسوء املعاملة

 حلظر اللجوء إىل العنف يف تربية األطفال، وهو حيظر         ٢٠٠٠ترحب اللجنة بالقانون الذي اعتمد يف عام         -٢٩١
ألخرى اليت هتدف إىل    تعـريض الطفل لعقوبات بدنية يف إطار األسرة، كما ترحب مبختلف الصكوك القانونية ا             

، ولكنها ال ) اخلاص بإدخال حتسينات إضافية على حقوق الطفل  ٢٠٠٢مثل قانون عام    (مكافحـة العنف املرتيل     
كما تعرب  . تـزال قلقـة إزاء عدم توافر بيانات ومعلومات شاملة بشأن اآلثار املترتبة على التشريعات اجلديدة               

ليت ما زالت موجودة يف الدولة الطرف، وال سيما ما يتصل منها            اللجـنة عن قلقها إزاء خمتلف أشكال العنف ا        
 .باإلساءة اجلنسية ومبشكلة العنف املتزايد يف املدارس
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 : من االتفاقية، بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي١٩وتوصي اللجنة، على ضوء املادة  -٢٩٢

 يف املدارس، بغية تقييم     إجـراء دراسة شاملة عن العنف، وال سيما اإلساءة اجلنسية والعنف           )أ( 
 مدى انتشار تلك املمارسات ونطاقها وطبيعتها؛

تعزيـز محـالت التوعـية بإشـراك األطفال فيها بغية منع اإلساءات اليت يتعرضون إليها                 )ب( 
 ومكافحتها؛

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

 ة األساسية والرعاية خدمات الصح-٥

تعـرب اللجنة عن قلقها إزاء انتشار تعاطي املخدرات والكحول والتبغ بني األطفال، وإزاء ازدياد عدد                 -٢٩٣
الرضـع املصابني منذ الوالدة مبتالزمة مضار الكحول على األجنة؛ وألن عدد األطفال الذين يدمن أحد والديهم                 

 . ماليني طفل٣املخدرات يقدر بنحو 

وتوصـي اللجـنة بأن تتخذ الدولة الطرف كافة التدابري الضرورية ملكافحة تعاطي األطفال واآلباء                -٢٩٤
 .للمخدرات والكحول، وذلك بوسائل منها القيام حبمالت تثقيف مكثفة وإنشاء خدمات إعادة تأهيل مالئمة

 صحة املراهقني

ض عقلية يف األجنحة اليت يعاجل فيها البالغون يف تعرب اللجنة عن قلقها إزاء معاجلة األطفال املصابني بأمرا -٢٩٥
. مستشفيات األمراض العقلية، وإزاء عدم مراعاة املسائل املتصلة مببادئ آداب مهنة الطب النفساين مراعاة كافية              

 .وتعرب اللجنة عن قلقها العميق أيضاً إزاء انتشار حاالت االنتحار بني األطفال واملراهقني

أن تتخذ الدولة الطرف كافة التدابري الضرورية لضمان فصل األطفال عن البالغني يف وتوصي اللجنة ب -٢٩٦
. مستشـفيات األمراض العقلية وبأن تراعي على حنو أوىف املعايري الدولية ملبادئ آداب مهنة الطب النفساين               

اهقني، وال سيما   وتوصي اللجنة، باإلضافة إىل ذلك، بأن تعزز الدولة الطرف اخلدمات الصحية املوفرة للمر            
 .خدمات االستشارة وبرامج مكافحة ظاهرة االنتحار

 املمارسات التقليدية الضارة

تالحظ اللجنة أن حظر ممارسة عمليات تشويه األعضاء التناسلية لإلناث مدرج يف إطار القانون اجلنائي،     -٢٩٧
 الدولة الطرف لفتيات من بلدان ولكـنها تعـرب عن قلقها إزاء وجود تقارير تفيد بأن هذه العمليات جترى يف             

 .أفريقيا جنويب الصحراء الكربى

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٢٩٨

أن جتـري دراسة بشأن مدى انتشار وطبيعة عمليات تشويه األعضاء التناسلية لإلناث اليت               )أ( 
 جترى يف الدولة الطرف أو يف اخلارج لفتيات يقمن يف أملانيا؛
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محلـة إعالم وتوعية آخذة يف االعتبار نتائج الدراسة املذكورة بغية مكافحة تلك            أن تـنظم     )ب( 
 املمارسات؛

 أن تشرك يف هذا العمل املنظمات غري احلكومية النشطة يف هذا اجملال؛ )ج( 

أن تـويل األولويـة للقضاء على ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث يف برنامج تعاوهنا                )د( 
 بوسائل من بينها تقدمي املساعدة املالية والفنية لبلدان املنشأ اليت متارس فيها عمليات تشويه               الـدويل، وذلك  

 .األعضاء التناسلية لإلناث واليت توجد لديها برامج نشطة هتدف إىل القضاء على هذه املمارسة

 خدمات ومرافق رعاية األطفال

زاء عدم كفاية مرافق رعاية األطفال، وال سيما يف تشـاطر اللجنة الدولة الطرف ما يساورها من قلق  إ   -٢٩٩
، وإزاء االفتقار إىل معايري وطنية تطبق )٦٣٠ و٥٨٥ و٥٨٤، الفقرات (CRC/C/83/Add.7اجلزء الغريب من البلد 

 .على تلك املرافق

  من االتفاقية وعلى ضوء توصيات اللجنة املعنية       ٢٥واملادة  ) ٣(١٨وتوصـي اللجنة، وفقاً للمادة       -٣٠٠
، بأن تتخذ الدولة الطرف     )٤٤، الفقرة   (E/C.12/1/Add.68بـاحلقوق االقتصـادية واالجتماعية والثقافية       

الـتدابري الالزمة لزيادة خدمات رعاية األطفال من أجل تلبية احتياجات الوالدين العاملني، وأن تضع معايري                
 .وطنية للتأكد من توفري رعاية جيدة جلميع األطفال

  مبستوى معيشي الئقاحلق يف التمتع

تالحظ اللجنة التغري الذي حدث يف السياسة العامة بالتركيز على بناء هياكل أساسية مالئمة لألسر الفقرية بدالً                  -٣٠١
، وحتيط علماً بزيادة )٢٠٠١(وترحب اللجنة أيضاً بالتقرير الوطين األول املقدم بشأن الفقر        . مـن التحويالت املالية إليها    

ألطفال خالل السنوات األخرية، كما حتيط علماً بإصالحات ضريبة الدخل اليت تشتمل على اختاذ تدابري               بـدالت إعالة ا   
ملساعدة األسر اليت لديها أطفال، ولكن اللجنة ال تزال قلقة إزاء انتشار الفقر، وال سيما بني األسر الكبرية احلجم، واألسر       

ورة غري متناسبة، األسر من اجلزء الشرقي للدولة الطرف، على       الوحـيدة الوالـد، واألسر من أصل أجنيب، وكذلك، بص         
 .النحو املبني يف التقرير احلادي عشر املقدم بشأن الشباب

 :الدولة الطرف مبا يلي) ٣١الفقرة (وتوصي اللجنة، متشياً مع توصياهتا السابقة  -٣٠٢

لإلسراع يف القضاء على    " ملتاحةاملوارد ا ... إىل أقصى حدود    "أن تـتخذ كافة التدابري الضرورية        )أ( 
 الفقر الذي يعاين منه األطفال، وال سيما للقضاء على أوجه التفاوت بني اجلزأين الشرقي والغريب من البلد؛

أن تسـتمر يف توفـري املساعدة املادية والدعم لألسر احملرومة اقتصادياً، وال سيما لألسر الوحيدة                 )ب( 
 ؛ية ضمان حق األطفال يف التمتع مبستوى معيشي الئقالوالد واألسر من أصل أجنيب، بغ

 .أن تقيِّم كما جيب التغريات الطارئة على السياسات االجتماعية )ج( 
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  التعليم واألنشطة الترفيهية والثقافية-٦

 من  ٢٩ و ٢٨تالحظ اللجنة أن التعليم غري املركزي قد يؤدي إىل ظهور بعض أوجه التفاوت يف إعمال املادتني                  -٣٠٣
وتعرب اللجنة عن قلقها، باإلضافة إىل ذلك، إزاء عدم توافر اخلدمات املالئمة لتعليم األطفال الذين يواجهون                . االتفاقـية 

 .صعوبات يف التعلم

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٣٠٤

كامالً  من االتفاقية تنفيذاً     ٢٩ و ٢٨أن تتخذ كافة التدابري الضرورية لضمان تنفيذ املادتني          )أ( 
يف الواليات، وال سيما عن طريق اللجنة املشتركة بني احلكومة االحتادية والواليات واملعنية بتخطيط التعليم               

 وتعزيز األحباث، ومبشاركة اجملتمع املدين؛

) ٢٠٠١ (١ أعاله، ومع مراعاة التعليق العام رقم        ٢٤ و ٢٣أن تقوم، بصدد ما ورد يف الفقرتني         )ب( 
، مبواصلة النهوض بالتثقيف يف جمال حقوق       )أهداف التعليم (من االتفاقية   ) ١(٢٩ بشأن املادة    الصـادر عن اللجنة   

 اإلنسان؛

 أن تواصل تطوير اخلدمات املقدمة لألطفال الذين يواجهون صعوبات يف التعلم؛ )ج( 

 .أن تضع برامج التربية املدنية يف كافة املدارس )د( 

  تدابري احلماية اخلاصة-٧

 لالجئوناألطفال ا

 من  ٢٢تعـرب اللجنة، باإلضافة إىل شواغلها املتصلة باإلعالن الصادر عن الدولة الطرف بشأن املادة                -٣٠٥
 :االتفاقية، عن قلقها املستمر إزاء

 عاماً باحلقوق املنصوص عليها     ١٨ و ١٦عدم متتع األطفال الالجئني الذين تتراوح أعمارهم بني          )أ( 
 يف قانون رعاية الشباب؛

إبعاد أطفال الغجر وغريهم من األطفال املنتمني إىل أقليات إثنية إبعاداً قسرياً إىل بلدان هربت                )ب( 
 منها أسرهم؛

عـدم اعتـبار جتنيد األطفال مبثابة اضطهاد موجه حتديداً ضد األطفال ُيقبل كمربر للجوء يف                 )ج( 
 إجراءات التماس حق اللجوء؛

ات الوطنية اخلاصة بلم مشل أسر الالجئني، على النحو املبني شدة تعقيد وطول الشروط واإلجراء )د( 
  اخلاصة بوضع الالجئني؛١٩٥١يف اتفاقية عام 
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حرمان بعض أطفال ملتمسي حق اللجوء يف والية برلني من حقهم يف احلصول على شهادة ميالد   )ه( 
 .لعدم متكن والديهم من تقدمي كافة املستندات الالزمة

 وغريمها من األحكام ذات الصلة يف االتفاقية، بأن تتخذ          ٢٢ و ٧ على ضوء املادتني     وتوصي اللجنة،  -٣٠٦
 :الدولة الطرف كافة التدابري الضرورية من أجل

تطبـيق أحكـام قانون رعاية الشباب تطبيقاً كامالً على كافة األطفال الالجئني الذين تقل                )أ( 
  سنة؛١٨أعمارهم عن 

ا املتصلة بأطفال الغجر وغريهم من األطفال املنتمني إىل أقليات إثنية           استعراض تشريعاهتا وسياساهت   )ب( 
 تطلب حق اللجوء إىل الدولة الطرف؛

اعتـبار جتنـيد األطفال مبثابة اضطهاد موجه حتديداً ضد األطفال ُيقبل كمربر للجوء يف إجراءات                 )ج( 
 التماس حق اللجوء؛

ل أسر الالجئني، وال سيما الوارد منها يف اتفاقية عام          ختفيف الشروط واإلجراءات املطلوبة للم مش      )د( 
  اخلاصة بوضع الالجئني؛١٩٥١

ضـمان إصدار شهادات ميالد لكافة أطفال الالجئني وملتمسي اللجوء املولودين يف إقليم الدولة                )ه( 
 .الطرف

 االستغالل اجلنسي واالجتار

ماية األطفال والشباب من العنف اجلنسي      ترحـب اللجـنة باعـتماد خطة عمل احلكومة االحتادية حل           -٣٠٧
، ولكنها ال تزال قلقة إزاء األعمار املختلفة اليت حيددها          )٢٠٠٣يناير  /كانون الثاين (واالستغالل ألغراض جنسية    

 .القانون اجلنائي حبسب اجلرمية اليت يرتكبها الشخص البالغ يف حق الطفل

 وغريها من املواد ذات الصلة يف االتفاقية، الدولة         ٣٤وتوصـي اللجنة، على ضوء ما ورد يف املادة           -٣٠٨
 :الطرف مبا يلي

 سنة يف احلماية اليت توفرها كافة       ١٨أن تشمل كافة الفتيان والفتيات ممن تقل أعمارهم عن           )أ( 
 التشريعات ذات الصلة ضد االستغالل اجلنسي واالجتار؛

جلنسي لألطفال واالجتار هبم، وذلك بتنفيذ      أن تواصل اجلهود اليت تبذهلا ملكافحة االستغالل ا        )ب( 
، وبااللتزام العاملي املعتمد    ١٩٩٦خطة عملها بصورة فعلية عمالً باإلعالن وبرنامج العمل املعتمدين يف عام            

 . يف املؤمتر العاملي الثاين ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية٢٠٠١يف عام 
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 أطفال الشوارع

، إذ تنوه باجلهود املبذولة يف هذا الصدد، تعرب عن قلقها إزاء تزايد عدد أطفال الشوارع يف                 إن اللجنة  -٣٠٩
 .الدولة الطرف، وكذلك إزاء النسبة املئوية العالية لألطفال األجانب بينهم

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٣١٠

 من انتشارها من خالل معاجلة      أن تواصـل اجلهـود اليت تبذهلا ملكافحة تلك الظاهرة واحلد           )أ( 
 أسباهبا األساسية مع التركيز بصفة خاصة على محاية األطفال األجانب؛

أن تضمن إتاحة قدر كاٍف من الغذاء والكساء والسكن والرعاية الصحية وفرص التعليم، مبا  )ب( 
  منوهم الكامل؛فيها التدريب املهين والتدريب على املهارات احلياتية ألطفال الشوارع من أجل دعم

أن تكفـل إتاحة خدمات التعايف وإعادة اإلدماج هلؤالء األطفال حني يقعون ضحية اإليذاء               )ج( 
 .اجلسدي واجلنسي وتعاطي مواد اإلدمان وتقدمي اخلدمات هلم من أجل حتقيق تصاحلهم مع أسرهم

 إدارة شؤون قضاء األحداث

، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ازدياد عدد        `٥` و `٢`)ب)(٢(٤٠باإلضـافة إىل التحفظات على املادة        -٣١١
األطفـال احملـتجزين، ومـن بيـنهم عدد غري متناسب من األطفال من أصول أجنبية، وإزاء حبس األطفال أو                    

 . سنة٢٥احتجازهم مع أشخاص تصل أعمارهم إىل 

 : وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٣١٢

ة لتطبيق نظام قضائي لألحداث يتوافق مع أحكام االتفاقية، وال سيما           أن تتخذ مجيع التدابري املناسب     )أ( 
 ومع معايري األمم املتحدة األخرى يف هذا اجملال، مثل قواعد األمم املتحدة النموذجية  ٤٠ و ٣٩ و ٣٧أحكـام املواد    

مبادئ ( األحداث ، ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح      )قواعد بيجني (الدنـيا إلدارة شؤون قضاء األحداث       
، وقواعد األمم املتحدة حلماية األحداث اجملردين من حريتهم، ومبادئ فيينا التوجيهية للعمل             )الـرياض التوجيهـية   

 املتعلق باألطفال يف نظام العدالة اجلنائية؛ 

أن تـتحقق من أن احلرمان من احلرية ال يستخدم إالّ كتدبري أخري وألقصر مدة مكنة، وأن تضمن                   )ب( 
  سنة مع البالغني؛١٨راعاة أصول احملاكمة مراعاة كاملة، وأن تكفل عدم احتجاز األشخاص الذين يقل عمرهم عن م

 .أن توفر بدائل لقضاء األحداث على النحو املبني يف املعايري الدولية املشار إليها أعاله )ج( 

  الربوتوكوالن االختياريان لالتفاقية-٨

فيما يتعلق بالربوتوكول   " االلتزام الدقيق بسن الثامنة عشرة    "دولة الطرف ملبدأ    تنّوه اللجنة بتأييد ال    -٣١٣
االختـياري التفاقـية حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، وكذلك باإلعالن الذي               
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ة الطرف قد   وتالحظ اللجنة، يف هذا الصدد، أن الدول      .  من االتفاقية  ٣٨أصدرته الدولة الطرف بشأن املادة      
شرعت يف عملية التصديق، وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية 
حقـوق الطفل املتعلق ببيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة، والربوتوكول االختياري التفاقية          

 . املسلحة، وعلى تنفيذ أحكامهماحقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعات

  نشر الوثائق-٩

 من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ُتتيح التقرير الدوري الثاين ٤٤ من املادة ٦على ضوء الفقرة  -٣١٤
جزة والـردود اخلطية اليت قّدمتها على نطاق واسٍع، للجمهور عامةً، وأن تنظر يف نشر التقرير مشفوعاً باحملاضر املو                 

وينبغي توزيع هذه الوثيقة على نطاق واسع إلثارة النقاش         . واملالحظـات اخلتامـية ذات الصلة اليت اعتمدهتا اللجنة        
والتوعـية باالتفاقـية وتنفيذها ورصدها يف مجيع الدوائر احلكومية والربملان، ويف صفوف عامة اجلمهور، مبا يف ذلك      

 .نة بأن تطلب الدولة الطرف املساعدة الدولية يف هذا الصددوتوصي اللج. املنظمات غري احلكومية املعنية

  تواتر تقدمي التقارير-١٠

وأخـرياً، وعـلى ضوء التوصيات املقدمة بشأن تواتر تقدمي التقارير، وهي التوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة                 -٣١٥
 هتا الثانية والثالثني  وتقريرها عن دور  ) CRC/C/114(وأدرجـتها يف تقريـرها عـن دورهتـا التاسـعة والعشرين             

)CRC/C/124(       من ٤٤، تشـدد اللجـنة على أمهية وجود ممارسة لتقدمي التقارير تكون متوافقة متاماً وأحكام املادة 
ذلك أن أحد اجلوانب اهلامة ملسؤوليات الدول األطراف جتاه األطفال مبوجب االتفاقية، ما يتمثل يف التأكد                . االتفاقية

وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة     . لجنة حقوق الطفل للنظر يف التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية         من إتاحة فرص منتظمة ل    
وجيب أن جيمع ذلك التقرير بني التقريرين الدوريني        . ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٤الطـرف تقريـرها الدوري القادم يف        

وتتوقع اللجنة أن تقوم    ). CRC/C/118انظر  ( صفحة   ١٢٠كما جيب أال يتجاوز عدد صفحاته       . الثالـث والـرابع   
 .الدولة الطرف بعد ذلك بتقدمي تقاريرها كل مخس سنوات على النحو املتوخى يف االتفاقية

 )* هولندا وأروبا(مملكة هولندا : املالحظات اخلتامية

نظـرت اللجـنة يف الـتقارير املقدمـة مـن مملكـة هولـندا والـيت مشلـت التقرير الدوري الثاين هلولندا                        -٣١٦
(CRC/C/117/Add.1)  والــتقرير األويل ألروبــا (CRC/C/117/Add.2)،  انظــر ( ٩٢٩ و٩٢٨يف جلســتيها

CRC/C/SR.928 ٩٤٦ واعتمـدت يف جلستها ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١٩ اللتـيـن عقدتـا فـي    )929و 
(CRC/C/SR.946)  املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٣٠اليت ُعقدت يف  . 

 

 

______________ 

 . فقط`هولندا`ألغراض عملية فقط، يشار فيما يلي للجزء األورويب من مملكة هولندا ب   * 



CRC/C/137 
Page 64 

 

  مقدمة-ألف 

ترحـب اللجنة بتقدمي تقريري الدولة الطرف وردودها اخلطية املفصلة على قائمة املسائل اليت وضعتها                -٣١٧
كما تشيد حبضور وفد    . ل يف الدولة الطرف فهماً أفضل     ، مما أتاح فهم وضع األطفا     (CRC/C/Q/NLD/2)اللجنة  

 .رفيع املستوى ميثل خمتلف القطاعات وباحلوار الصريح واملفتوح الذي دار معه

ويف الوقـت نفسـه، تعـرب اللجنة جمدداً عن دواعي قلقها السابقة اليت أُثريت يف املالحظات اخلتامية                   -٣١٨
CRC/C/15/Add.186)    ألهنا قدمت تقريرا    )جزر األنتيل اهلولندية  (ير مملكة هولندا     بشــأن تقر   )٢، الفقـرة ،

لذا، جتدد اللجنة طلبها . منفصالً لكل واحد من كياناهتا الثالثة املستقلة ذاتياً بالرغم من كوهنا دولة طرف واحدة
 .ثةإىل الدولة الطرف أن تقدم تقريراً دورياً شامالً ثالثاً يتضمن معلومات عن مجيع أقاليمها الثال

  اجلوانب اإلجيابية-باء

وتالحـظ اللجـنة مـع التقدير اجلهود املبذولة لتحسني تنسيق السياسات من خالل مجلة أمور، منها                  -٣١٩
 .٢٠٠٤استحداث وظيفة مفوض لقضايا الشباب يف هولندا يف عام 

 منها تأسيس   وترحـب اللجنة جبهود حتسني مشاركة الشباب يف تقرير السياسات من خالل مجلة أمور،              -٣٢٠
 .٢٠٠٣جملس وطين للشباب وبرملان للشباب يف أروبا يف عام 

 :وترحب اللجنة باإلصالح التشريعي الذي استهدف حتسني تنفيذ االتفاقية، ال سيما ما يلي -٣٢١

 ؛٢٠٠٣تعديل أحكام القانون اجلنائي املتعلق باجلرائم اجلنسية يف أروبا يف عام  )أ( 

 ؛٢٠٠١ والرعاية يف عام اعتماد قانون العمل )ب( 

 .١٩٩٨يف عام ) الشباب(سريان مفعول قانون تقدمي املساعدة يف حاالت العجز  )ج( 

كما تالحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قد حققت اهلدف الذي حددته األمم املتحدة بتخصيص  -٣٢٢
 .ائية الرمسية يف املائة على األقل من الناتج القومي اإلمجايل للمساعدة اإلمن٠,٧

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 

  تدابري التنفيذ العامة-١

 التوصيات السابقة للجنة

 ٢٦ املؤرخةCRC/C/15/Add.114 انظر (تالحظ اللجنة بارتياح أن جمموعة من دواعي القلق والتوصيات  -٣٢٣
 للدولة الطرف املتعلق هبولندا     الـيت صـدرت عقـب النظر يف التقرير األويل         ) ١٩٩٦أكـتوبر   /تشـرين األول  

(CRC/C/51/Add.1)          ومع ذلك، فإن التوصيات    .  قـد مت التعامل معها من خالل التدابري التشريعية والسياسات
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املـتعلقة جبملة أمور، منها تأسيس آلية مستقلة لرصد حقوق األطفال مثل استحداث وظيفة أمني مظامل لقضايا                 
لبديلة واحلاجة إىل وجود بدائل ملؤسسات إيواء األطفال احملرومني من بيئة أسرية ، والرعاية ا)١٢الفقرة (األطفال 

، مل جتد   )٢١الفقرة  (، والتثقيف حبقوق اإلنسان     )١٨الفقرة  (، وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث      )١٦الفقـرة   (
 .يقةوتالحظ اللجنة أن تلك الشواغل والتوصيات يعاد ذكرها يف هذه الوث. املتابعة الكافية

وحتـث اللجنة الدولة الطرف على أال تألو جهداً يف تناول توصياهتا الواردة يف املالحظات اخلتامية                 -٣٢٤
بشأن التقرير األويل اليت مل ُتنفّذ بعد، وأن تتناول التوصيات الواردة يف هذه املالحظات اخلتامية املتعلقة مبملكة 

 .هولندا

 التحفظات

 ٢٦اء التحفظات اليت أبدهتا الدولـة الطرف عند انضمامها لالتفاقية على املواد يساور اللجنـة القلق إز -٣٢٥
 .٤٠ و٣٧و

، ١٩٩٣ويف ضوء إعالن وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان يف عام                -٣٢٦
 .توصي اللجنة بأن تسحب الدولة الطرف حتفظاهتا على االتفاقية

 التشريعات

 أعاله، فإن اللجنة ترحب باإلصالحات التشريعية اليت استهدفت حتسني االمتثال        ٦ لوحظ يف الفقرة     كما -٣٢٧
ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء بعض التشريعات احمللية يف هولندا وأروبا اليت مل تتوافق بعُد توافقاً                 . لالتفاقية

االت، منها التعليم بلغات األقليات، وقضاء األحداث، تاماً مع مبادئ وأحكام االتفاقية، وذلك فيما يتصل بعدة جم
 .فضالً عن التعليم اإللزامي يف أروبا

وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ كافة التدابري الضرورية لكفالة توافق تشريعاهتا احمللية يف                -٣٢٨
تعليم بلغات األقليات، وقضاء    هولـندا وأروبـا توافقاً تاماً مع مبادئ وأحكام االتفاقية، ال سيما يف جمال ال              

 .األحداث، فضالً عن التعليم اإللزامي يف أروبا

 التنسيق

بينما تقر اللجنة اجلهود املبذولة لتحسني تنسيق السياسات، فإهنا تعرب عن القلق إزاء مسألة التنسيق بني  -٣٢٩
 .الوزارات وبني السلطات الوطنية واحمللية

اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل قيام املفوض بقضايا الشباب بتيسري          وفـيما يـتعلق هبولندا، توصي        -٣٣٠
التنسيق بني الوزارات، وبني السلطات احمللية واالحتادية أيضاً، وحصوله على املوارد املالية والبشرية الكافية              

 بقضايا  وتوصي اللجنة إضافة إىل ذلك بأن ُتقّيم الدولة الطرف مدى فعالية وظيفة املفوض            . إلجنـاز واليـته   
 .الشباب بغية إنشاء آلية دائمة لتنسيق تنفيذ االتفاقية
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وفـيما يتعلق بأروبا، توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تزويد اللجنة الوطنية حلقوق الطفل مبا            -٣٣١
 .يكفي من املوارد املالية والبشرية لتنفيذ واليتها بفعالية

 خطة العمل الوطنية

 .ود خطة عمل وطنية شاملة لألطفال يف الدولة الطرفتأسف اللجنة لعدم وج -٣٣٢

وتوصي اللجنة، بالنسبة هلولندا، بأن تعجل الدولة الطرف بوضع واعتماد خطة العمل احلالية لتنفيذ               -٣٣٣
 ٢٠٠٢مايو  /الوثـيقة اخلتامـية الصادرة عن دورة اجلمعية العامة االستثنائية املعنية بالطفل املعقودة يف أيار              

 . ، وأن تكفل مراعاة خطة العمل لكل جوانب االتفاقية"مل صاحل لألطفالعا"بعنوان 

وبالنسـبة ألروبا، توصي اللجنة الدولة الطرف باستعراض برنامج سياساهتا املتعلقة بالشباب للفترة              -٣٣٤
 . بغية توسيعه ليشمل كل جماالت االتفاقية جلميع األشخاص دون سن الثامنة عشرة٢٠٠٥-٢٠٠١

 قلالرصد املست

ترحب اللجنة باملعلومات اليت قدمها الوفد ومفادها أن أحد النواب قّدم للربملان يف هولندا مشروع قانون  -٣٣٥
 ٢٠٠٢وباإلضافة إىل ذلك تالحظ اللجنة أنه قد مت يف عام           . بشأن استحداث وظيفة أمني مظامل لقضايا األطفال      

وتأسف اللجنة ألن   . فة أمني مظامل لقضايا األطفال    إجناز دراسة، بطلب من حكومة هولندا، تؤيد استحداث وظي        
هذه الدراسة مل حتظ باملتابعة، وتعرب من جديد عن قلقها إزاء عدم وجود آلية مستقلة ذات والية متكنها بانتظام، 
ضمن أمور أخرى، من رصد وتقييم التقدم احملرز لتنفيذ االتفاقية، ولديها صالحية تلقي الشكاوى الفردية حول                

 . اكات حقوق اإلنسان يف هولندا وأروبا ومعاجلتهاانته

، حتث اللجنة الدولة    ٢٠٠٢ويف ضـوء التوصيات السابقة واستكمال الدراسة اآلنفة الذكر يف عام             -٣٣٦
الطـرف على اختاذ التدابري الضرورية الستحداث وظيفة أمني مظامل لقضايا األطفال وفقاً لتعليق اللجنة العام   

 دور املؤسسات الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان يف تعزيز و محاية حقوق الطفل،             بشـأن ) ٢٠٠٢ (٢رقـم   
مبادئ باريس، قرار اجلمعية العامة     (واملبادئ املتعلقة بوضع املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان          

أروبا، تقترح  ويف ضوء تباين التنظيم املؤسسي يف هولندا و       . ، يف كل من هولندا وأروبا     )،املـرفق ٤٨/١٣٤
وينبغي ألمناء مظامل . اللجنة أن تنشئ الدولة الطرف آلية مستقلة وفعالة يف كل من هولندا وأروبا على التوايل

قضـايا األطفـال أن يرصدوا تنفيذ االتفاقية، وأن يتعاملوا مع شكاوى األطفال بطريقة سريعة تراعي وضع                 
كما ينبغي تزويد أمناء    . حلقوق اليت تكفلها هلم االتفاقية    األطفال، وأن يوفروا هلم سبل انتصاف من انتهاك ا        

 .املظامل باملوارد البشرية واملالية املناسبة وتيسُري اتصال األطفال هبم

 ختصيص املوارد لألطفال

بينما تالحظ اللجنة أن خمصصات األطفال من امليزانية كبرية نسبياً، فإهنا تشعر بالقلق ألن املوارد املالية                 -٣٣٧
خصصـة للتعليم ومحاية الطفل ومكافحة اإلساءة لألطفال قد تقلصت يف السنوات القليلة املاضية، كما ُخفض          امل

 .متويل املساعدة القانونية لألطفال وعمل املنظمات الشبابية ختفيضا كبريا يف هولندا، مما يهدد استمرارية اخلدمات
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 من االتفاقية تنفيذاً تاماً من ٤لتنفيذ أحكام املادة وتوصي اللجنة بأن تويل الدولة الطرف عناية خاصة  -٣٣٨
خـالل ترتيـب األولويـات عند إسناد خمصصات امليزانية بأسلوب يضمن إعمال حقوق الطفل االقتصادية                

إىل أقصى حدود   "واالجتماعـية والثقافية، وخصوصاً األطفال الذين ينتمون إىل اجلماعات احملرومة اقتصادياً            
 ".مواردها املتاحة

 مجع البيانات

مـع ترحيب اللجنة بالبيانات اإلحصائية اليت وفرهتا الدولة الطرف يف ردودها اخلطية على قائمة املسائل       -٣٣٩
(CRC/C/RESP/48)وباإلضافة إىل ذلك، تشعر اللجنة . ، فإهنا تأسف لعدم توافر معلومات عن نظام مجع البيانات

ا تبدو مصنفة حسب الفئات العمرية إىل سن اخلامسة والعشرين، مما           بالقلق من أن املعلومات اإلحصائية يف هولند      
 .يسبب صعوبات يف حتديد وضع األطفال دون سن الثامنة عشرة

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع نظاما جلمع البيانات يتفق مع االتفاقية وجيمع البيانات مصنفة  -٣٤٠
وينبغي أن يغطي هذا النظام كل من تقل أعمارهم . لصلةحسب نوع اجلنس والعمر واملؤشرات األخرى ذات ا

 سنة ويويل اهتماما خاصا للفئات الضعيفة، مثل األطفال احملرومني من بيئة أسرية، وضحايا إساءة               ١٨عـن   
إضافة إىل ذلك، ينبغي استخدام البيانات لوضع       . املعاملـة، واالستغالل اجلنسي واالجتار، واألطفال اجلاحنني      

 .ات لتنفيذ االتفاقيةبرامج وسياس

 التعاون مع اجملتمع املدين

تالحـظ اللجنة بارتياح التعاون بني الدولة الطرف واملنظمات غري احلكومية يف صياغة التقرير، والدعم                -٣٤١
ومع ذلك، ترى   . الـذي قدمته الدولة الطرف للمنظمات غري احلكومية لصياغة التقرير البديل الذي قُّدم للجنة             

 .لتعاون مع اجملتمع املدين ميكن تعزيزه وحتسني منهجيتهاللجنة أن ا

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسعى باستمرار للتعاون مع اجملتمع املدين على تنفيذ االتفاقية، مبا يف  -٣٤٢
 .ذلك يف جمال تقرير السياسات

 نشر االتفاقية والتدريب

لة الطرف جلعل أحكام ومبادئ االتفاقية معروفة على نطاق تالحظ اللجنة بارتياح املساعي اليت تبذهلا الدو -٣٤٣
 .واسع؛ ومع ذلك، فهي تعترب هذه املساعي غري كافية

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل مساعيها لتكفل معرفة وفهم مبادئ وأحكام االتفاقية على              -٣٤٤
اللجنة الدولة الطرف على أن تنفذ ويف هذا الصدد، تشجع . نطاق واسع من الكبار واألطفال على حد سواء

بـرنامج تثقيف وتدريب منهجي حول مبادئ وأحكام االتفاقية، يشمل األطفال واآلباء ومجيع الفئات املهنية               
العاملـة من أجل األطفال ومعهم، مبا يف ذلك القضاة واحملامون واملوظفون املعنيون بإنفاذ القانون واملعلمون                

 .الصحية واملرشدون االجتماعيونوالعاملون يف قطاع الرعاية 
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  املبادئ العامة-٢

 عدم التمييز

تالحـظ اللجـنة اجلهود الكبرية اليت بذلتها الدولة الطرف ملعاجلة التمييز العنصري واليت تناولتها أيضا                 -٣٤٥
يرين بشأن التقر  (CERD/C/304/Add.104)بالتفصـيل جلنة القضاء على التمييز العنصري يف مالحظاهتا اخلتامية           

ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار التحيز والتمييز يف          . الدوريـني الثالـث عشر والرابع عشر هلولندا       
اجملـتمع، وباألخص ضد أطفال األقليات اإلثنية واألطفال الالجئني وملتمسي اللجوء، وإزاء الفصل حبكم األمر               

. سر ذات األصول األجنبية يف بعض املناطق واملدارس يف هولنداالواقع بني األسر ذات األصول اإلثنية اهلولندية واأل
ويف أروبا، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التمييز ضد أطفال األسر املهاجرة، خصوصا يف احلصول على اخلدمات، وإزاء 

 . عدم اعتبار اإلعاقة سبباً من أسباب التمييز وفقاً لتعريف الدستور له

 الدولة الطرف من جهودها لتكفل إعمال القوانني املوجودة اليت تضمن           وتوصي اللجنة بأن تضاعف    -٣٤٦
 من االتفاقية، وبأن تعتمد استراتيجية استباقية شاملة للقضاء ٢مبدأ عدم التمييز واالمتثال التام ألحكام املادة 

اهتماماً خاصاً وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تويل . على مجيع أشكال التمييز ضد كافة الفئات الضعيفة
للقضاء على الصور النمطية السلبية ألطفال الالجئني وملتمسي اللجوء يف هولندا، وأن تتعامل مع األسباب               

كما توصي الدولة الطرف بأن تكفل متتع       . األساسية للفصل العنصري حبكم األمر الواقع يف املناطق واملدارس        
احلصول على التعليم والصحة واخلدمات األخرى، ووجود       أطفال األسر املهاجرة يف أروبا بتكافؤ الفرص يف         

 .تشريعات حتمي األطفال املعوقني من التمييز

وتطلـب اللجـنة إىل الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري القادم معلومات حمددة عّما اختذته من        -٣٤٧
 وبرنامج العمل املعتمدين يف املؤمتر      تدابري ونفّذته من برامج ذات صلة باتفاقية حقوق الطفل على سبيل متابعة إعالن            

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

 واحلق يف احلياة والبقاء والنم

 من قانون   ٢٩٣تالحـظ اللجـنة املعلومـات اليت مفادها أن تيسري املوت ال يزال جرمية مبوجب املادة                  -٣٤٨
من ) ٢(٢٩٣العقوبات، بيد أن القانون ال يعاقب عليه إذا مت من ِقبل طبيب وفق املعايري الواردة صراحة يف املادة                   

ومبا أن هذا القانون ينطبق أيضاً على       . قانون واللوائح قـانون العقوبـات واُتبعت فيه التدابري اليت ينص عليها ال          
 سنة أو أكثر، ويتطلب تقدمي طلبات صرحية ومتكررة من الطفل مشفوعة مبوافقة ١٢األطفال الذين تبلغ أعمارهم 
 سنة، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء رصد مثل هذه الطلبات ألن الرقابة تتم بعد              ١٦والديه إذا كان عمره أقل من       

كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء املعلومات اليت تفيد أن . نفيذ الطلب وهناك بعض احلاالت اليت ال ُيبلغ األطباء عنهات
 . بعض العاملني يف احلقل الطيب وضعوا حداً حلياة أطفال حديثي الوالدة ولدوا بتشوهات خطرية

 )٥، الفقرة (CCPR/CO/72/NETلصدد فيما يتعلق بتوصيات اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف هذا ا -٣٤٩
 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي
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أن تقـّيم باسـتمرار، وتراجع إذا لزم األمر، اللوائح والتدابري املتبعة يف هولندا فيما يتعلق                 )أ( 
بوضـع حـد للحياة عند الطلب، لضمان متتع األطفال، مبن فيهم حديثو الوالدة الذين يولدون بتشوهات                 

  من االتفاقية؛٦حبماية خاصة، واتفاق اللوائح والتدابري مع املادة خطرية، 

أن تـتخذ مجيع اإلجراءات الضرورية لتعزيز مراقبة ممارسة تيسري املوت ومنع عدم التبليغ،               )ب( 
وتضمن أن تؤخذ بعني االعتبار احلالة العقلية والنفسية للطفل واألبوين أو األوصياء الذين يطلبون وضع حد                

  الطفل، عند حتديد ما إذا كان الطلب مقبوالً؛ حلياة

أن توفـر يف تقريرها الدوري القادم معلومات إضافية بشأن تنفيذ القوانني واللوائح املتعلقة               )ج( 
 . بوضع حد للحياة عند الطلب

 احترام آراء الطفل

ايل الذي تقدمه الدولة    ترحب اللجنة بإنشاء جملس وطين للشباب يف كل من هولندا وأروبا، وبالدعم امل             -٣٥٠
" انضم للمناقشة املتعلقة حبقوقك   "كما تالحظ اللجنة بارتياح االستقصاء الذي مت بعنوان         . الطرف هلذين اجمللسني  

 سنة وجّسد وعيهم الكبري حبقوقهم،      ١٨ و ١٢ للشباب الذين تتراوح أعمارهم بني       ٢٠٠٢والذي ُنِظم يف هولندا يف عام       
ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من أن منظمات الشباب         . ساورهم من قلق بشأن تلك احلقوق     ومكّـنهم من التعبري عما ي     

 . من أصول أجنبية يف هولندا مل تتمتع متتعاً تاماً حبق التعبري عن اآلراء حبرية وأخذ هذه اآلراء بعني االعتبار

لمجلس الوطين للشباب   وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز، يف هولندا، الدعم الذي تقدمه ل             -٣٥١
وللمنظمات الشبابية، وأن تكثف دعمها للمنظمات اليت تتألف من الشباب ذوي األصول األجنبية وأن تدجمها 

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل دعمها للمجلس الوطين للشباب         . يف شبكات احلوار واملشاركة   
 . أروبا حول حقوقهم مثل الذي أُجري يف هولندايف أروبا، وحتثها على دعم إجراء استقصاء للشباب يف

  احلقوق واحلريات املدنية -٣

 تسجيل املواليد

 .تشاطر اللجنة الدولة الطرف قلقها إزاء عدم تسجيل عدد كبري من املواليد يف أروبا -٣٥٢

فيهم أطفال  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز اجلهود يف أروبا لضمان تسجيل مجيع املواليد، مبن               -٣٥٣
ويف هذا الصدد، تقترح اللجنة على الدولة الطرف أن تستكشف إمكانية           . املهاجـرين بـدون أوراق رمسية     

 .التعاون بني إقليمي أروبا وجزر األنتيل اهلولندية، والبلدان األخرى يف املنطقة إن أمكن

  البيئة األسرية والرعاية البديلة-٤

 مسؤوليات الوالدين

ة القلق بشأن ختفيض متويل مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية األطفال، مبا يف ذلك الرعاية              يساور اللجن  -٣٥٤
النهارية لألطفال يف الدولة الطرف، مما أدى إىل وجود قوائم انتظار وجتزئة اخلدمات اليت تستهدف مساعدة اآلباء 

 . يف مسؤوليات تنشئة األطفال
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الطرف بتقييم اخلدمات املتاحة ملساعدة اآلباء يف       ، توصـي اللجـنة الدولة       ١٨ويف ضـوء املـادة       -٣٥٥
مسؤوليات تنشئة أطفاهلم من أجل التعرف على سبب وجود قوائم االنتظار يف هولندا وتقييم نوعية اخلدمات   

وإضافة إىل ذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، يف كافة أرجاء اململكة، بزيادة متويل وإتاحة نوعية                 . املقدمة
من مرافق وخدمات رعاية األطفال، ودعم برامج تثقيف اآلباء، ال سيما آباء األطفال واملراهقني من الفئات                جـيدة   

 .احملرومة والضعيفة، وأن تضمن جلميع األطفال واملراهقني ألبوين عاملني حق االستفادة من هذه اخلدمات واملرافق

 الرعاية البديلة

من أن آليات ومؤسسات الرعاية البديلة غري كافية لالستجابة لعدد          تشاطر اللجنة الدولة الطرف قلقها       -٣٥٦
األطفـال الذيـن هم حباجة ملثل هذه الرعاية يف أروبا، وتؤكد من جديد قلقها إزاء عدم توفر بدائل للرعاية يف                     

 .املؤسسات لألطفال احملرومني من البيئة األسرية يف هولندا

ع نطاق الرعاية البديلة يف كافة أرجاء اململكة من خالل مجلة           وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن توس      -٣٥٧
أمور، منها زيادة خدمات الدعم واملساعدة املالية لألسر احلاضنة، وزيادة عدد العاملني يف مؤسسات اإليواء               

 . يف أروبا لضمان حصول األطفال على رعاية مستمرة تشمل عطالت هناية األسبوع

 العنف واإلساءة واإلمهال

تالحـظ اللجـنة بارتـياح أن قانون رعاية الشباب يف هولندا قد حاز موافقة جملس العموم يف الربملان                    -٣٥٨
ويستهدف هذا القانون حتسني فعالية خدمات محاية األطفال ويشمل         . وبانـتظار املوافقة عليه من جملس الشيوخ      

ومع ذلك، تشعر اللجنة . ا تنطوي على إساءة لألطفالإلـزام العـاملني يف احلقل الطيب بالتبليغ عن احلاالت املشتبه يف أهن           
بالقلق إزاء استمرار وجود قوائم لضحايا إساءة املعاملة الذين هم يف انتظار اخلدمات، وعدم كفاية املوارد املالية املخصصة                  

ولة الطرف قلقها إزاء    إضافة إىل ذلك، تشاطر اللجنة الد     . ملكافحة إساءة املعاملة وخلدمات إعادة التأهيل وإسداء املشورة       
عـدم وجـود سياسة حمددة حتديدا واضحا ملكافحة اإلساءة لألطفال وإمهاهلم وتوفري املساعدة للضحايا يف أروبا، وعدم               

 . كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود قانون مينع العقوبة البدنية داخل األسرة. كفاية اخلدمات يف هذا اجملال

 :ة الطرف مبا يليتوصي اللجنة الدول -٣٥٩

أن تضمن وجود سياسة حمددة حتديداً واضحاً بشأن اإلساءة لألطفال وإمهاهلم، تشمل منع اإلساءة               )أ( 
 والتبليغ عنها وتقدمي املساعدة للضحايا، على أن ُتدعم باملوارد املالية والبشرية املناسبة يف كل من هولندا وأروبا؛

هولندا مع أحكام ومبادئ االتفاقية، وأن تعجل بدخوله  أن تضـمن توافق قانون الشباب يف         )ب( 
 حيز النفاذ؛

 بشأن إنشاء مكتب املراقب الطيب      ١٩٩٣أن حتـّول إىل قـانون مرسوم حكومة أروبا الصادر يف عام              )ج( 
 فل؛الذي يتوىل تسجيل حاالت اإلساءة لألطفال وإمهاهلم وينسق التحقيق فيها ومعاجلة الضحايا بطريقة تراعي وضع الط

أن متنع العقوبة البدنية بوضوح وحبكم القانون يف كل أحناء الدولة الطرف، وتقوم حبمالت لتثقيف                )د( 
 .اجلماهري بتبعات إساءة معاملة األطفال، وتروج ألشكال التأديب اإلجيابية غري العنيفة كبديل للعقوبة البدنية
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  خدمات الصحة األساسية والرعاية -٥

 األطفال املعوقون

. ترحب اللجنة باجلهود املستمرة إلدماج األطفال املعوقني يف النظام التعليمي العادي، خصوصا يف هولندا -٣٦٠
ومـع ذلك، تشعر بالقلق من أن األطفال املعوقني يف هولندا ميضون وقتاً طويالً يف انتظار االستفادة من اخلدمات   

 . اإلدماج الكامل لألطفال املعوقني يف أروباإضافة إىل ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم. والربامج

 املؤرخ  ٤٨/٩٦قرار اجلمعية العامة    (متشياً مع القواعد املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني           -٣٦١
، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز مساعيها إلدماج األطفال املعوقني يف )١٩٩٣ديسمرب / كانون األول٢٠

 :دي ويف احلياة اليومية من خالل ما يليالنظام التعليمي العا

اختاذ كافة التدابري الضرورية للتخلص من قوائم انتظار األطفال املعوقني يف هولندا للخدمات  )أ( 
 والربامج؛

زيـادة فـرص التعليم يف مستوى املرحلة الثانوية لألطفال املعوقني يف أوروبا، مبن فيهم من                 )ب( 
 لديهم عجز عن التعلم؛ 

حتسـني اإلمكانـية املادية لوصول املعوقني إىل املدارس العامة ومرافق متضية أوقات الفراغ               )ج( 
 والترفيه، وغريها من البنايات واألماكن العامة يف أروبا؛ 

االضطالع حبمالت إلذكاء الوعي هبدف معاجلة السلوكيات الضارة باألطفال املعوقني وتعزيز  )د( 
 .إدماجهم التام يف اجملتمع

 صحة واخلدمات الصحيةال

ترحـب اللجنة باخنفاض معدالت وفيات الرّضع واألطفال يف مجيع أرجاء الدولة الطرف، بيد أهنا تشعر       -٣٦٢
كما تشعر بالقلق من أن اإلصابة بفريوس . بالقلق إزاء االخنفاض النسيب ملعدالت التطعيم بني بعض الطوائف الدينية

 . االرتفاع بني األمهات واألطفالاإليدز آخذة يف/نقص املناعة البشرية

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٣٦٣

أن تـتخذ كافـة التدابري الضرورية، بالتعاون مع اآلباء والزعماء الدينيني، لضمان التطعيم               )أ( 
 الشامل لألطفال؛

دز من األم   اإلي/أن تتخذ كافة التدابري الضرورية لتقليل انتقال فريوس نقص املناعة البشرية           )ب( 
إىل املولود، على أن يشمل ذلك، دون أن يقتصر عليه، إعطاء احلوامل املصابات بفريوس نقص املناعة البشرية 

 ).الرتروفريوسات(العالج املضاد لفريوسات النسخ العكسي 
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 صحة املراهقني

ة الطرف، وتفشي تعاطي تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية خدمات الرعاية العقلية للمراهقني يف الدول         -٣٦٤
كما تشعر بالقلق إزاء تصاعد حاالت احلمل واألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي يف أوساط . املخدرات والكحول

 .املراهقات يف هولندا، وحمدودية اخلدمات املقدمة لألمهات املراهقات الاليت ُيستبعدن أحياناً من املدارس

 :ليتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا ي -٣٦٥

أن تـتخذ مجـيع التدابري املالية واإلدارية الضرورية لضمان إتاحة خدمات الصحة العقلية               )أ( 
 املناسبة للمراهقني؛

أن تـتخذ مجـيع التدابري الضرورية ملنع تعاطي املخدرات والكحول، مبا يف ذلك احلمالت                )ب( 
 راهقني؛التثقيفية، وأن تضمن وجود خدمات تأهيل كافية، خصوصاً لألطفال وامل

أن تعـزز برامج التثقيف اجلنسي، مبا يف ذلك يف املدارس، وأن تقدم اإلرشادات للمراهقني                )ج( 
 فيما يتصل بالصحة اإلجنابية، وأن تتخذ تدابري فعالة لتجنب احلمل املبكر؛

أن توفـر املسـاعدة املناسـبة لألمهات املراهقات يف أروبا، وأن تضمن متكنهن من إكمال                 )د( 
 .نتعليمه

  التعليم واألنشطة الترفيهية والثقافية-٦

تالحـظ اللجـنة املعلومـات اليت قدمها الوفد واليت تفيد بتعزيز اجلهود يف هولندا وأروبا ملنع التسرب                   -٣٦٦
بتقدميه يف املدارس الثانوية يف     ) البابييمينتو واهلولندية (الدراسي ومساعدة املتسربني، ونية التوسع يف التعليم بلغتني         

ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من أن التعليم االبتدائي غري إلزامي يف أروبا وأن التعليم يف مراحل الطفولة               . أروبا
 .املبكرة ليس متاحا بصورة شاملة يف مجيع أحناء الدولة الطرف

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٣٦٧

 التعجيل جبهود معاجلة الغياب والتسرب الدراسي؛ )أ( 

 ضمان إتاحة التعليم امليسور الذي يتسم باجلودة يف مراحل الطفولة املبكرة جلميع األطفال؛ )ب( 

التعجيل يف أروبا باعتماد القانون الوطين املتعلق بالتعليم اإللزامي وكفالة إنفاذه، مبا يف ذلك      )ج( 
 ألطفال املهاجرين بدون أوراق رمسية؛

 ة يف أروبا بلغة البابييمينتو لطالب املرحلتني االبتدائية والثانوية؛ضمان توفر مواد التدريس الكافي )د( 

 .إدماج التثقيف حبقوق اإلنسان يف املنهج الدراسي لكل من هولندا وأروبا  )ه( 
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  تدابري احلماية اخلاصة -٧

 األطفال الالجئون وملتمسو اللجوء

ري املصحوب الذي يلتمس اللجوء ال يتوافق مع تشعر اللجنة بالقلق من أن تعريف هولندا للطفل القاصر غ -٣٦٨
كما يساورها . املعايري الدولية، وقد جيعل حصول الطفل على اخلدمات األساسية أصعب أثناء وجوده يف هذا البلد

القلـق من أن البت يف نسبة كبرية ومتزايدة من طلبات احلصول على مركز الالجئ ورفضها من خالل اإلجراء                   
اللجنة عن  وأخرياً، تعرب   .  من االتفاقية واملعايري الدولية    ٢٢ ساعة، ال يتفقان مع املادة       ٤٨ق  املعجل الذي يستغر  

قلقهـا إزاء احتجاز األطفال الذين ُرفضت طلباهتم للحصول على مركز الالجئ يف معسكرات مغلقة بإمكانيات حمدودة                 
جود إجراءات رمسية للجوء واحلماية يف أروبا،       كما تعرب عن قلقها بشأن عدم و      . مـن حيث التعليم واألنشطة الترفيهية     

 . وبشأن املمارسات احلالية املتعلقة باحتجاز وإبعاد املهاجرين غري الشرعيني

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي يف هولندا -٣٦٩

ة  وتطبيقه لضمان توافقه التام مع املعايري الدولية املنطبق        ٢٠٠١مراجعة قانون األجانب لعام      )أ( 
 على الالجئني ومع االتفاقية؛ 

تغيري التعريف املوجود يف القانون بشأن القاصر غري املصحوب الذي يلتمس اللجوء وجعله              )ب( 
 متوافقاً مع املعايري الدولية؛

ضـمان توافـق البت يف مركز الالجئ للقُصر مع املعايري الدولية، وإعادة النظر بالتايل يف                 )ج( 
  ساعة؛٤٨ستغرق اإلجراء املعجل الذي ي

ضـمان عدم احتجاز األطفال الذين ُترفض طلباهتم للحصول على مركز الالجئ إال كتدبري أخري،                )د( 
 .وأن حيصل مجيع األطفال الذين هم يف انتظار الترحيل على التعليم والسكن املالئمني

م املتحدة السامية لشؤون    وتوصـي اللجـنة بـأن تقوم الدولة الطرف يف أروبا، بالتعاون مع مفوضية األم               -٣٧٠
 .الالجئني، بوضع نظام رمسي للجوء وإجراءات حلماية الالجئني مبا يتفق مع االتفاقية واملعايري الدولية الواجبة التطبيق

 االستغالل اجلنسي واالجتار

طفال، ال  ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف يف هولندا ملعاجلة مسألة االستغالل اجلنسي لأل              -٣٧١
املفروض على " شرط تقدمي الشكوى"ومع ذلك، تعرب عن قلقها من أن . سيما من خالل تدريب رجال الشرطة 

، يعوقان إحالة قضايا االستغالل اجلنسي لألطفال اليت        "ازدواجية اجلرمية "  عاماً وشرط    ١٢الضـحايا فـوق ال        
اللجنة بالقلق إزاء تعرض األطفال لالجتار ألغراض ويف أروبا، تشعر . ترتكـب يف هولندا أو خارجها إىل القضاء     

 . هتريب املخدرات أو االستغالل اجلنسي، مبا يف ذلك من خالل السياحة

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٣٧٢
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وضع خطة عمل وطنية ضد االستغالل اجلنسي ألغراض جتارية يف كل من هولندا وأروبا كما  )أ( 
 ؤمتريـن األول والثانـي ملكافحـة االستغالل اجلنسي لألطفـال ألغراض جتارية اُتفـق عـلى ذلـك يف امل    

 ، وتعزيز التعاون اإلقليمي يف هذا الصدد؛)٢٠٠١ و١٩٩٦(

تعديـل التشريعات يف هولندا إللغاء شرط تقدمي الشكوى وشرط ازدواجية اجلرمية إلحالة              )ب( 
 جرائم االعتداء اجلنسي على األطفال إىل القضاء؛

تعزيـز قـدرات رجال الشرطة يف هولندا وأروبا من خالل مجلة أمور، منها زيادة املوارد                 )ج( 
البشـرية واملالـية وتوفري التدريب املناسب عند الضرورة، وذلك يف جمال تلقي شكاوى االجتار واالستغالل                

 اجلنسي والتحقيق فيها بطريقة تراعي وضع الطفل؛

جتار والبغاء يف الدولة الطرف من الربامج واخلدمات املناسبة         ضمان استفادة مجيع ضحايا اال     )د( 
 للتأهيل وإعادة اإلدماج؛

االضطالع بدراسة متعمقة بشأن ما يتعرض له األطفال يف أروبا من استغالل واجتار جنسي،    )ه( 
 .مبا يف ذلك احتمال وجود سياحة جنسية

 قضاء األحداث

 :ة الطرفيساور اللجنة القلق من أن يف الدول -٣٧٣

 سنة مبا حيكم به على ١٨ و١٦جيـوز احلكم على األطفال اجلاحنني الذين تتراوح أعمارهم بني           )أ( 
 الكبار؛

 توجد نسبة متزايدة من األطفال اجلاحنني يف هولندا الذين حيكم عليهم بالسجن؛ )ب( 

ؤسسات بسبب مشاكل   ُيحتجز األحداث اجلاحنون يف هولندا أحياناً مع األطفال املودعني يف امل           )ج( 
 سلوكية؛

 .توجد بدائل حمدودة لالحتجاز يف أروبا )د( 

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٣٧٤

 سنة،  ١٨أن تضـمن، يف كافة أرجاء الدولة الطرف وبالنسبة جلميع من تقل أعمارهم عن                )أ( 
ن االتفاقية، وكذلك قواعد األمم  م٣٩ و ٤٠ و ٣٧التنفـيذ الكامل ملعايري قضاء األحداث، ال سيما املواد   

ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع     ) قواعد بيجني (املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث        
 بشأن إدارة   ١٩٩٥، يف ضوء يوم املناقشة العامة للجنة يف عام          )مبادئ الرياض التوجيهية  (جنوح األحداث   

 .شؤون قضاء األحداث
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ل التشريعات يف هولندا وأروبا حبيث ال يصدر حكم بالسجن املؤبد على من تتراوح              أن تعد  )ب( 
  سنة، ووضع حد أقصى الحتجازهم؛١٨ و ١٦أعمارهم بني 

 أن تضمن أن يكون احتجاز األحداث تدبرياً ُيلجأ إليه كمالذ أخري؛ )ج( 

سسات بسبب مشاكل   أن تـتفادى احـتجاز األحداث اجلاحنني مع األطفال املودعني يف املؤ            )د( 
 سلوكية؛

 .أن تعجل باملساعي الرامية إىل إجياد املزيد من بدائل االحتجاز لألطفال اجلاحنني يف أروبا  )ه( 

  الربوتوكوالن االختياريان امللحقان باالتفاقية-٨

ني  على الربوتوكولني االختياري   ٢٠٠٠سبتمرب  / أيلول ٧تالحـظ اللجنة أن الدولة الطرف قد وقعت يف           -٣٧٥
لالتفاقـية بشـأن بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وبشأن اشتراك األطفال يف الرتاعات                  

 .ومع ذلك، تعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم التصديق حىت اآلن على هذين الربوتوكولني االختياريني. املسلحة

ى الربوتوكولني االختياريني امللحقني باالتفاقية بشأن بيع وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق عل     -٣٧٦
 .األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة، وبشأن اشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

  نشر الوثائق-٩

ود  من االتفاقية، توصي اللجنة بإتاحة التقرير الدوري الثاين والرد    ٤٤ من املادة    ٦يف ضـوء الفقرة      -٣٧٧
اخلطية اليت قدمتها الدولة الطرف للجمهور على نطاق واسع، وأن تنظر يف نشر التقرير مع احملاضر املوجزة                 

وينبغي توزيع تلك الوثيقة على نطاق واسع إلثارة        . واملالحظـات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة بشأنه      ذات الصـلة    
 احلكومة والربملان وبني اجلماهري، مبا يف ذلك املنظمات غري          النقاش وإذكاء الوعي باالتفاقية وتنفيذها ورصدها داخل      

 .احلكومية املعنية

  التقرير القادم-١٠

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري الثالث، الذي ينبغي أن يتضمن معلومات عن                -٣٧٨
 انظر ( صفحة ١٢٠دد صفحاته   مجـيع الكـيانات املسـتقلة الـثالثة التابعة ململكة هولندا، وأال يتجاوز ع             

CRC/C/118 ( وهو املوعد احملدد لتقدمي التقرير٢٠٠٧مارس / آذار٦يف موعد أقصاه ،. 

 اهلند: املالحظات اخلتامية

انظر  (٩٣٣ و ٩٣٢يف جلستيها   ) CRC/C/93/Add.5(نظـرت اللجـنـة يف التقـرير الـدوري الثاين للهند           -٣٧٩
CRC/C/SR.932ــني يف ) 933 و ــثاين٢١املعقودت ــانون ال ــناير / ك ــتها ٢٠٠٤ي ــتمدت يف جلس  ٩٤٦، واع

)CRC/C/SR.946( املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٣٠، املعقودة يف ،. 
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  مقدمة-ألف 

كما حتيط  . ترحب اللجنة بتقدمي التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف وفقاً للمبادئ التوجيهية املعتمدة            -٣٨٠
، مما أتاح فهماً أوضح حلالة      )CRC/C/Q/IND/2(دمي الردود اخلطية على قائمة املسائل يف موعدها         عـلماً بـتق   

وتسلم بأن وجود وفٍد رفيع املستوى يشارك مشاركةً مباشرة يف تنفيذ أحكام االتفاقية . األطفال يف الدولة الطرف
 .ييسر فهماً أفضل حلقوق الطفل يف الدولة الطرف

 بعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته تدابري املتا-باء 

ترحـب اللجـنة باألنشـطة الكثرية اليت اضطُلع هبا على مستوى االحتاد والواليات من أجل تنفيذ أحكام               -٣٨١
 :االتفاقية، ومن ضمنها

ي ، الذي ينص على إتاحة التعليم اإللزام      ٢٠٠٢لعام  ) ٨٦التعديل  (اعـتماد القانون الدستوري      )أ( 
  عاماً؛١٤ أعوام و٦واجملاين جلميع األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني 

) حترمي انتقاء اجلنس  ( لقانون تقنيات التشخيص السابق للحمل وللوالدة        ٢٠٠٣اعتماد تعديل عام     )ب( 
 ؛١٩٩٤الصادر يف عام 

ذاتية ويؤثر تأثرياً هاماً املباشرة بتنفيذ برنامٍج وطين يهدف إىل تشكيل جمموعات نسائية للمساعدة ال   )ج( 
 على حقوق األطفال؛

 زيادة فرص التعليم يف املدارس االبتدائية؛ )د( 

جتميع البيانات على حنو أكثر مشوالً مما أوضح إحراز بعض التقدم يف حتقيق قدٍر أكرب من املساواة يف          )ه( 
 مشاركة وتعليم الفتيات واألطفال من الفئات االجتماعية احملرومة؛

 .إنشاء خطوط هاتفية مباشرة وجمانية لألطفال )و( 

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ أحكام االتفاقية-جيم 

ُتسلم اللجنة بأن التضخم السكاين وارتفاع معدل النمو السكاين مها عقبتان رئيسيتان أمام تنفيذ أحكام                -٣٨٢
انعدام املساواة االجتماعية على نطاق واسع واستمرار وباإلضافة إىل ذلك، يشكل كل من الفقر املدقع و. االتفاقية

املواقف التمييزية احلادة فضالً عن آثار الكوارث الطبيعية صعوبات خطرية حتول دون وفاء الدولة الطرف جبميع                
 .التزاماهتا مبوجب االتفاقية
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  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-دال 

  تدابري التنفيذ العامة-١

 ابقة للجنةالتوصيات الس

تعـرب اللجـنة عن أسفها إزاء عدم املعاجلة الكافية لبعض املخاوف اليت أعربت عنها والتوصيات اليت                  -٣٨٣
، ومنها تلك   )CRC/C/28/Add.10( بعد النظر يف التقرير األويل للدولة الطرف         CRC/C/15/Add.115)(قدمتها  

  ٢٩؛ والفقرات   )الرصد (١٩و١٧؛ والفقرتني   )لتنسيقا (١٥؛ والفقرة   )تنفيذ التشريعات  (١٣الواردة يف الفقرة    
 ٤٥؛ والفقرة   )التعذيب (٤١ إىل   ٣٩؛ والفقرات من    )تسجيل املواليد  (٣٧؛ والفقرة   )عـدم التمييز   (٣٣ و ٣١و
مستوى  (٥٥ و٥٣؛ والفقرتني )الصحة األساسية (٥١ و٤٩؛ والفقرتني )األطفال املعوقون (٤٧؛ والفقرة )العنف(

عمل  (٧١ إىل   ٦٦؛ والفقرات من    )الصراع املسلح  (٦٤؛ والفقرة   )التعليم (٦٠ إىل   ٥٧قرات من   ؛ والف )املعيشة
 ).إدارة شؤون قضاء األحداث (٨٢ إىل ٨٠؛ والفقرات من )األطفال

وحتث اللجنة الدولة الطرف على بذل كل ما أُوتيت من جهوٍد ملعاجلة التوصيات السابقة اليت نفذت جزئياً                  -٣٨٤
 . مل تنفذ على اإلطالق، وملعاجلة قائمة التوصيات الواردة يف هذه املالحظات اخلتاميةفحسب أو اليت

 ٣٢اإلعالن املقدم بشأن املادة 

 من االتفاقية تدرجيياً، شكوك     ٣٢يساور اللجنة، يف ضوء التدابري العديدة اليت اختذهتا الدولة الطرف لتنفيذ املادة              -٣٨٥
 .النجدية إزاء ضرورة تقدمي هذا اإلع

، ويف ضوء إعالن وبرنامج عمل فيينا،       )٦٦، الفقرة   CRC/C/15/Add.115(ومتشـياً مع توصياهتا السابقة       -٣٨٦
 . من االتفاقية٣٢حتث اللجنة الدولة الطرف على سحب اإلعالن الذي قدمته بشأن املادة 

 التشريعات

احملكمة العليا قرارات خمتلفة استندت إىل االتفاقية؛     ترحب اللجنة بإمكانية التمسك باالتفاقية يف احملاكم وباعتماد          -٣٨٧
لكـن القلق ما زال يساورها ألن التشريعات احمللية، والسيما القوانني الدينية والشخصية الناظمة لشؤون األسرة، ال تتفق                

 .اتفاقاً تاماً مع أحكام االتفاقية ومبادئها

 :، الدولة الطرف مبا يلي)١١ة ذاهتا، الفقرة الوثيق(وتوصي اللجنة، يف ضوء توصياهتا السابقة  -٣٨٨

أن تفحص بدقة، على مستوى االحتاد والواليات معاً، التشريعات املعمول هبا وغريها من التدابري،               )أ( 
مبـا فـيها القوانني الدينية وقوانني األحوال الشخصية، لضمان تنفيذ أحكام ومبادئ االتفاقية يف مجيع أرجاء الدولة                  

 الطرف؛

 .أن تضمن تنفيذ تشريعاهتا وتعميمها على نطاٍق واسٍع )ب( 
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 املوارد

رغـم أن اللجنة حتيط علماً باجلهود املبذولة لزيادة خمصصات امليزانية لبعض اخلدمات االجتماعية، فإهنا                -٣٨٩
تعـرب عـن القلـق إزاء بـطء زيادة خمصصات امليزانية للتعليم وإزاء عدم زيادة األموال املخصصة للخدمات                

 .الجتماعية األخرى بل نقصاهناا

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٣٩٠

إىل أقصى "أن تبذل كل ما يف وسعها لزيادة نسبة املبلغ املخصص من امليزانية إلعمال حقوق الطفل  )أ( 
البشرية املناسبة وأن   وأن تكفل، يف هذا الصدد، بطرق منها التعاون الدويل، توفري املوارد            " املوارد املتوافرة ... حدود  

 تضمن التمسك بتنفيذ السياسات املتصلة بتقدمي اخلدمات االجتماعية إىل األطفال باعتبارها أولوية من أولوياهتا؛ 

أن تبـتكر وسـائل لتقييم أثر خمصصات امليزانية على إعمال حقوق الطفل، وأن تقوم جبمع ونشر        )ب( 
 .املعلومات يف هذا الشأن

 التنسيق

حظ اللجنة أن إدارة النهوض باملرأة والطفل هي اهليئة املسؤولة عن تنسيق مجيع األنشطة املتعلقة بتنفيذ أحكام                 تال -٣٩١
، غري أهنا مل جتتمع إال مرةً واحدة        ٢٠٠٠يناير  /اتفاقية حقوق الطفل وأن آلية التنسيق الوطين قد شكلت يف كانون الثاين           

جنة أنه ال تزال هناك حاجة إىل زيادة التنسيق بني خمتلف اهليئات املسؤولة             ومع ذلك، تعتقد الل   . ٢٠٠٠سبتمرب  /يف أيلول 
 .عن تنفيذ أحكام االتفاقية على مستوى االحتاد والواليات وبني احلكومة االحتادية والواليات

اليات يف  وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف آليتها الوطنية للتنسيق بني االحتاد والواليات وفيما بني الو               -٣٩٢
التنفـيذ الفعـال ألحكـام االتفاقية، وذلك لتحقيق مجلة أمور منها حتسني فعالية عملية التنفيذ ومن مث التقليل من                    

 .احتماالت التمييز أو القضاء عليها

 امليثاق الوطين لألطفال/خطة العمل الوطنية

طنية لألطفال فضالً عن اعتمادها يف عام        السياسة الو  ١٩٧٤حتـيط اللجنة علماً باعتماد الدولة الطرف يف عام           -٣٩٣
خطـة العمل الوطنية، كما حتيط علماً باملناقشات اليت جترى حالياً بشأن امليثاق الوطين لألطفال الذي يفترض أن                  ١٩٩٢

بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها ألن امليثاق الوطين لألطفال          . حيل حمل السياسة، وكذلك بوضع خطة عمل جديدة لألطفال        
 .عتمد هنجاً أساسه حقوق الطفل وال يشتمل صراحةً على مجيع احلقوق واملبادئ اليت تنص عليها االتفاقيةال ي

وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لكي تعتمد، بالتشاور مع مجيع األطراف                  -٣٩٤
 تغطي مجيع جوانب االتفاقية وتشمل األهداف       املعنـية، مبا فيها مؤسسات اجملتمع املدين، خطة عمل جديدة لألطفال          

؛ وبأن ختصص املوارد البشرية واملالية الالزمة لتنفيذ هذه         "عاٍمل صاحل لألطفال  "اإلمنائـية لأللفية وتعرب متاماً عن شعار        
للجنة الدولة وإضافةً إىل ذلك، توصي ا. اخلطة تنفيذاً كامالً؛ وبأن تتخذ التدابري الالزمة إلنشاء آلية للتنسيق والرصد      
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الطـرف بأن تسرع عملية اعتماد امليثاق الوطين لألطفال وأن تضمن تبين امليثاق هنجاً أساسه حقوق الطفل ومشوله                  
 .جلميع احلقوق واملبادئ املنصوص عليها يف االتفاقية

 هياكل الرصد املستقلة

 مشروع القانون اخلاص باللجنة الوطنية      حتيط اللجنة علماً بوجود اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وترحب بتقدمي          -٣٩٥
 .٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٠، إىل الربملان يف ٢٠٠٣املعنية بالطفل، لعام 

، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسرع قدر        )١٩الوثيقة ذاهتا، الفقرة    (ويف ضـوء توصـياهتا السـابقة         -٣٩٦
قرار ( وفقاً ملبادئ باريس املتعلقة بدور املؤسسات الوطنية         املسـتطاع عملية إنشاء جلنة وطنية مستقلة معنية بالطفل        

 املتعلق باملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، لرصد وتقييم       ٢وتعليق اللجنة العام رقم     ) ٤٨/١٣٤اجلمعـية العامـة     
 . التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية على مستوى االحتاد والواليات

 التعاون مع املنظمات غري احلكومية

حتيط اللجنة علماً بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية يف جمال تقدمي اخلدمات ومبشاركة هذه املنظمات يف إعداد  -٣٩٧
خمـتلف الـربامج املتصلة باالتفاقية، لكنها تعرب عن قلقها لعدم سري هذا التعاون بشكل منهجي ولنقص اإلشراف على                   

 .أنشطة املنظمات غري احلكومية

جنة أمهية دور املنظمات غري احلكومية بوصفها شريكة يف تنفيذ أحكام االتفاقية، وتوصي             وتؤكد الل  -٣٩٨
، بأن تشرك هذه املنظمات بطريقٍة أكثر )٢٣الوثيقة ذاهتا، الفقرة (الدولة الطرف، متشياً مع توصياهتا السابقة 

اسات على الصعيد الوطين وعلى     منهجيةً وتنسيقاً يف مجيع مراحل تنفيذ أحكام االتفاقية، مبا فيها وضع السي           
كما توصي الدولة الطرف بأن تأخذ . صعيد الواليات وعلى الصعيد احمللي، ويف وضع التقارير الدورية القادمة

القطاع " بشأن موضوع    ٢٠٠٢يف اعتبارها التوصيات اليت خلص إليها يوم املناقشة العامة الذي عقد يف عام              
وأن حتسن إشرافها   ) ٦٣٠، الفقرة   CRC/C/121"(مال حقوق الطفل  اخلاص كمورِّد للخدمات ودوره يف إع     

على املنظمات اخلاصة املوردة للخدمات باتباع مجلة تدابري منها حتسني نظام تسجيل اجلهات املوردة للخدمات 
 . والترخيص هلا بذلك

 مجع البيانات

 مجع البيانات، وال سيما بتطبيق النظام اجلديد تالحظ اللجنة مع التقدير اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتحسني        -٣٩٩
. جلمع البيانات املتعلقة مبخصصات امليزانية واالجتاهات املتصلة باخلطط والربامج اليت تعاجل مجيع املسائل اخلاصة باألطفال              

 .ومع هذا، ال تزال اللجنة قلقة إزاء النقص يف البيانات اخلاصة ببعض اجلوانب اليت تغطيها االتفاقية

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع نظاماً جلمع البيانات واملؤشرات متفقاً مع االتفاقية ومصنفاً حسب                -٤٠٠
نـوع اجلنس والسن واحلالة االجتماعية للطبقات والقبائل املسجلة، أو الطوائف الدينية، واملناطق احلضرية والريفية               

ام مجيع األطفال حىت الثامنة عشرة من العمر مع تركيز اهتمام           وينبغي أن يشمل النظ   . وإتاحـة هذا النظام للجمهور    
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كما تشجع الدولة الطرف على االستفادة من هذه املؤشرات والبيانات يف           . حمـدد على الضعفاء منهم بشكٍل خاص      
لتمس وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت     . وضـع السياسـات والربامج الالزمة لتنفيذ أحكام االتفاقية تنفيذاً فعاالً          
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ) اليونيسيف(املسـاعدة التقنـية مـن مـنظماٍت منها منظمة األمم املتحدة للطفولة             

 .وصندوق األمم املتحدة للسكان

 التدريب والنشر

ا ال  ترحب اللجنة بنشر الدولة الطرف مالحظاهتا اخلتامية السابقة ومبختلف محالت التوعية اليت نظمتها، بيد أهن               -٤٠١
تـزال قلقة ألن األطفال واجلمهور عموماً، وكذلك مجيع فئات املهنيني العاملني مع األطفال ولصاحلهم ليست على درايٍة      

 .كافية باالتفاقية وبالنهج القائم على أساس احلقوق املذكورة فيها

 :ة الطرف مبا يلي، توصي اللجنة الدول)٢٥الوثيقة ذاهتا، الفقرة (ومتشياً مع توصياهتا السابقة  -٤٠٢

أن تعـزز جهودها لنشر مبادئ االتفاقية وأحكامها وأن تبذل تلك اجلهود بانتظام من أجل توعية                 )أ( 
 اجملتمع حبقوق الطفل من خالل التعبئة االجتماعية؛

إىل أن ُتشرك بصورٍة منهجية الربملانيني وقادة اجملتمعات احمللية والطوائف الدينية يف براجمها الرامية               )ب( 
استئصـال العادات والتقاليد اليت تعوق تنفيذ أحكام االتفاقية، وأن تعتمد تدابري مبتكرة يف جمال االتصاالت وخاصة                 

 فيما يتعلق باألميني وسكان املناطق النائية؛ 

أن تنظم بصورٍة منهجية دورات تعليمية وتدريبية عن أحكام االتفاقية جلميع الفئات املهنية العاملة               )ج( 
األطفـال ولصاحلهم، وخصوصاً القضاة واحملامني وموظفي إنفاذ القوانني وموظفي اخلدمة املدنية والعاملني يف              مـع   

الـبلديات والعاملني احملليني وموظفي مؤسسات وأماكن احتجاز األطفال واملعلمني واملوظفني يف امليدان الصحي، مبن    
 فيهم األخصائيون النفسانيون واملرشدون االجتماعيون؛ 

أن تواصل تعزيز عملية تعليم حقوق اإلنسان، مبا فيها حقوق الطفل، يف املناهج التعليمية للمدارس                )د( 
 االبتدائية والثانوية، فضالً عن املناهج التعليمية املخصصة لتدريب املدرسني؛

مة األمم  أن تلتمس املساعدة التقنية من جهاٍت من ضمنها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ومنظ              )ه( 
 ).اليونيسيف(ومنظمة األمم املتحدة للطفولة ) اليونسكو(املتحدة للتربية والعلم والثقافة 

  املبادئ العامة-٢

 احلق يف عدم التمييز

 من االتفاقية، عن عميق قلقها إزاء التفاوت الواسع يف مستويات متتع الفتيات             ٢تعـرب اللجنة، يف ضوء املادة        -٤٠٣
شون يف بعض الواليات ويف املناطق الريفية ويف األحياء الفقرية واألطفال الذين ينتمون إىل بعض               واألطفـال الذيـن يعي    

 .الطوائف والقبائل وجمموعات السكان األصليني باحلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية
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 وتوصـي اللجـنة بـبذل جهـود متضافرة على مجيع املستويات من أجل التصدي ملشكلة عدم املساواة                  -٤٠٤
االجتماعـية مـن خـالل استعراض السياسات وإعادة توجيهها، مبا يف ذلك زيادة خمصصات امليزانية للربامج اليت                  

 .تستهدف أشد الفئات ضعفاً، وبالتماس املساعدة التقنية من منظماٍت من ضمنها اليونيسيف

 األطفال املنتمني إىل الطبقات     وتعـرب اللجـنة عن عميق قلقها إزاء التمييز االجتماعي املتواصل واخلطري ضد             -٤٠٥
والقبائل وغريها من الفئات املسجلة، وهو التمييز الذي انعكس، يف مجلة أمور، منها االنتهاكات الكثرية لقانون الطبقات                 

، واخنفاض عدد االنتهاكات اليت تعاجلها احملاكم، وعدم قيام غالبية          ١٩٨٩لعام  ) منع األعمال الوحشية  (والقبائل املسجلة   
 .واليات بإنشاء احملاكم اخلاصة اليت نص عليها هذا القانونال

 من االتفاقية، مجيع    ٢ من دستورها واملادة     ١٧وتوصـي اللجـنة الدولـة الطرف بأن تتخذ، وفقاً للمادة             -٤٠٦
د املنتمني  ، وملنع اإلساءات اليت تصدر بدافع التمييز ض       "النبذ"اخلطـوات الالزمة إللغاء املمارسة التمييزية املتمثلة يف         

وعالوةً على ذلك، ُتشجع الدولة     . إىل الطـبقات والقبائل، وملعاقبة مرتكبيها من موظفي الدولة واألشخاص العاديني          
 من الدستور، على أن تطبق، ضمن مجلة أمور، إجراءاٍت خاصة للنهوض هبذه الفئات              ٤٦الطـرف، امتثاالً للمادة     

، ١٩٨٩لعام  ) منع األعمال الوحشية  (نون الطبقات والقبائل املسجلة     وتوصـي اللجنة بالتنفيذ التام لقا     . ومحايـتها 
استخدام عمال  ) حظر(، وقانون   ١٩٩٥لعام  ) منع األعمال الوحشية  (والقواعد اخلاصة بالطبقات والقبائل املسجلة      

ا تبذله من كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة م . ١٩٩٣مجـع القمامة يدوياً وبناء املراحيض اجلافة لعام         
جهود لالضطالع حبمالت تثقيف شاملة ترمي إىل منع ومكافحة التمييز ضد الطبقات وإىل تغيري املواقف االجتماعية،                

 .من خالل إشراك شخصيات منها الزعماء الدينيون

ء استمرار  وترحب اللجنة خبطة العمل الوطنية من أجل الطفلة ومبنهاج العمل، بيد أهنا تعرب عن عميق قلقها إزا                 -٤٠٧
املواقـف التمييزية االجتماعية واملمارسات التقليدية املؤذية للفتيات، ومنها اخنفاض معدالت التحاقهن باملدارس وارتفاع              
معـدالت انقطاعهن عنها، وحاالت زواجهن املبكر والقسري، وقوانني األحوال الشخصية املستندة إىل الدين واليت تبقي                

 . يف جماالت مثل الزواج والطالق وحضانة األطفال والوصاية عليهم واإلرثعلى عدم املساواة بني اجلنسني

وحتـث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ خطة العمل الوطنية اخلاصة بالطفلة        -٤٠٨
حبمالت تثقيف  كما تشجع الدولة الطرف على مواصلة جهودها لالضطالع         . وتشـجعها على إنفاذ قوانني احلماية     

وينبغي تعبئة جهود الزعماء السياسيني     . عامة وشاملة ملنع التمييز بني اجلنسني والقضاء عليه، والسيما داخل األسرة          
والدينـيني وزعماء اجملتمعات احمللية لدعم اجلهود الرامية إىل استئصال املمارسات التقليدية املؤذية للفتيات واملواقف               

 .ز ضدهناليت مازالت تنم عن متيي

ولـئن كانـت اللجـنة ترحب بالربامج املؤقتة اخلاصة وبغريها من األنشطة اليت هتدف إىل حتسني حالة التمتع                    -٤٠٩
بـاحلقوق بني الفتيات والفئات الضعيفة، مثل األطفال املنتمني إىل الطبقات والقبائل املسجلة، فإهنا تعرب عن قلقها إزاء                  

 .لذين تتشابه حاالهتم مع حالة تلك الفئات على ذات املساعداتاحتمال عدم حصول األطفال اآلخرين ا

وتوصـي اللجنة بأن تنص مجيع الربامج املؤقتة اخلاصة احلالية واملستقبلية على أهداٍف وجداول زمنية حمددة      -٤١٠
ة بتوزيع  كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع برامج خاص        . لتقييم جناحها وتربير استمرارها وتوسيعها ونشرها     
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املسـاعدات التعليمية وغريها من املساعدات اليت تقدم على أساس احتياجات األطفال وحقوقهم وليس على أساس                
 .جنسهم أو طبقتهم أو قبيلتهم أو أي خاصية أخرى قد تفضي إىل متييز ال مربر لـه

حترمي ( السابق للحمل وللوالدة  الذي أدخل على قانون تقنيات التشخيص٢٠٠٣وحتيط اللجنة علماً بتعديل عام     -٤١١
)  سنوات ٦ -صفر  (، بيد أهنا تعرب عن شديد قلقها ألن النسبة بني اجلنسني يف الفئة العمرية               ١٩٩٤لعام  ) انتقاء اجلنس 

 .قد ساءت خالل العقد الفائت

 :الطرف مبا يلي، توصي اللجنة بشدة الدولة )٣٠الفقرة (وباإلضافة إىل توصياهتا بشأن التمييز بني اجلنسني  -٤١٢

أن تـتخذ مجيع اخلطوات الالزمة لضمان تطبيق قانون تقنيات التشخيص السابق للحمل والوالدة               )أ( 
 ؛١٩٩٤لعام ) حترمي انتقاء اجلنس(

أن تواصـل تنظـيم محـالت توعية على نطاق واسع، يشارك فيها اآلباء وأفراد اجملتمعات احمللية                  )ب( 
وأن تتخذ اإلجراءات الالزمة، مبا فيها فرض عقوبات ترمي إىل إهناء ممارسة عمليات             وموظفو إنفاذ القوانني وغريهم،     

 اإلجهاض االنتقائية وقتل الرضع من اإلناث؛ 

أن تعـد دراساٍت عن التأثري املتصل بنوع اجلنس عند التخطيط للربامج املتعلقة بالسياسات               )ج( 
 .االقتصادية واالجتماعية

لة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري القادم معلومات حمددة بشأن ما اختذته            وتطلب اللجنة من الدو    -٤١٣
مـن تدابـري ومـا نفذته من برامج متصلة باتفاقية حقوق الطفل ملتابعة إعالن وبرنامج عمل ديربان اللذين                   

، مع  اعتمدمها املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب             
 ). أهداف التعليم( من االتفاقية ٢٩ من املادة ١ بشأن الفقرة ١مراعاة التعليق العام للجنة رقم 

 احترام آراء الطفل

ترحب اللجنة باملبادرات اهلادفة إىل زيادة مشاركة األطفال من خالل إنشاء جمالس ورابطات ومشاريع               -٤١٤
مازال يساورها ألن املواقف التقليدية إزاء األطفال يف اجملتمع،         لألطفال يف واليات ومناطق عديدة، بيد أن القلق         

وال سيما الطفالت، ظلت حتد من احترام آرائهم داخل األسرة ويف املدرسة ويف املؤسسات وعلى صعيد احلكومة                 
ملدنية كما تالحظ اللجنة مع األسف أنه ال توجد عملياً أية أحكاٍم تكفل مشاركة األطفال يف الدعاوى ا                . احمللية

 . اليت متس حقوقهم ورفاههم

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٤١٥

أن تعـزز، داخل األسرة ويف املدارس واملؤسسات كما يف اإلجراءات القضائية واإلدارية،               )أ( 
 ١٢احترام آراء األطفال، وال سيما الفتيات، وأن تيسر مشاركتهم يف مجيع املسائل اليت متسهم، وفقاً للمادة     

 من االتفاقية؛
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أن تزود اآلباء واملدرسني واملوظفني اإلداريني احلكوميني واجلهاز القضائي واألطفال أنفسهم            )ب( 
واجملتمع عموماً مبعلومات تثقيفية عن حق األطفال يف أن تؤخذ آراؤهم يف االعتبار ويف أن يشاركوا يف مجيع                  

 املسائل اليت متسهم؛ 

 مراعاة آراء األطفال، مبا يف ذلك تأثريها على السياسات والربامج           أن تستعرض بانتظام قدر    )ج( 
 .ذات الصلة

  احلقوق واحلريات املدنية -٣

 تسجيل املواليد

الوثيقة(ترحـب اللجـنة باعـتزام الدولـة الطـرف اسـتعراض نظامهـا اخلاص بتسجيل املواليد                   -٤١٦
CRC/C/93/Add.5   يف املائة تقريباً من األطفال مل       ٤٦ ألن نسبة    ، غري أن القلق ما زال يساورها      )٢٨١، الفقرة 
 .يسجلوا وقت الوالدة

 ، CRC/C/15/Add.115(وتوصــي اللجـنـة الـدولة الـطرف، متشياً مـع توصيتها السابقة            -٤١٧
 ٢٠١٠، بأن تبذل املزيد من اجلهود لضمان تسجيل مجيع املواليد يف الوقت املناسب حبلول عام                )٣٧الفقرة  

، وأن تتخذ التدابري الالزمة للتدريب والتوعية فيما        )٢٨٤، الفقرة   CRC/C/93/Add.5(ط لـه   وفقاً ملا خط  
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ خطوات مثل إنشاء مكاتب           . يتعلق بالتسجيل يف املناطق الريفية    

ساعدة التقنية من   تسجيل متنقلة ووحدات تسجيل يف املدارس ويف املرافق الصحية، وتوصيها بأن تلتمس امل            
 .جهاٍت من ضمنها منظمة األمم املتحدة للطفولة وصندوق األمم املتحدة للسكان

 احلق يف اجلنسية

راجستان وأندرا  (تعرب اللجنة عن قلقها ألن أطفال الالجئني الباكستانيني واملهاجرين املقيمني يف اهلند              -٤١٨
 .عدميو اجلنسية) براديش، على التوايل

 ٧اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري الالزمة ملنح هؤالء األطفال اجلنسية، وفقاً للمادة     وتوصي   -٤١٩
 .من االتفاقية

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

ض لـه األطفال يف مرافق االحتجاز من إساءة        تعـرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير العديدة عما يتعر          -٤٢٠
معاملـة وتعذيب واستغالل جنسي، وإزاء االدعاءات اليت تشري إىل مقتل أطفال على يد املوظفني املكلفني بإنفاذ                 

 .القوانني

، توصي اللجنة   )٤١ إىل   ٣٩، الفقرات من    CRC/C/15/Add.115(ومتشـياً مـع توصياهتا السابقة        -٤٢١
 : يليالدولة الطرف مبا
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 أن تصـدق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو                )أ( 
 الالإنسانية أو املهينة؛

أن تنشئ آليات تراعي حقوق األطفال لتلقى الشكاوى املقدمة ضد املوظفني املكلفني بإنفاذ              )ب( 
ض عليهم والتحقيق معهم واحتجازهم لدى الشرطة ويف        القوانني فيما يتعلق بإساءة معاملة األطفال أثناء القب       

 مراكز االحتجاز؛

 أن حتقق يف الشكاوى وتتخذ اإلجراءات اجلنائية بشأهنا على حنٍو يراعي حقوق األطفال؛ )ج( 

 أن تعزز جهودها الرامية إىل تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني على إعمال حقوق األطفال؛ )د( 

، مجيع التدابري املالئمة لضمان استرداد األطفال ضحايا التعذيب ٣٩ذ، يف ضوء املادة أن تتخ  )ه( 
 . أو إساءة املعاملة صحتهم البدنية والنفسية واندماجهم االجتماعي/و

 العقوبة البدنية

 منع العقوبة    بشأن ٢٠٠٠ديسمرب  /حتيط اللجنة علماً بالقرار الذي أصدرته حمكمة نيودهلي العليا يف كانون األول            -٤٢٢
البدنية يف املدارس اخلاضعة لواليتها القضائية، لكنها تعرب عن القلق ألن العقوبة البدنية ليست ممنوعة يف مدارس والياٍت                  

 .أخرى وال يف األسر واملؤسسات األخرى املخصصة لرعاية األطفال وألهنا ما زالت مقبولة يف اجملتمع

بأن متنع العقوبة البدنية يف األسرة ويف املدارس ويف املؤسسات          وتوصي اللجنة بشدة الدولة الطرف       -٤٢٣
أو لصاحلهم  /األخـرى وأن تنظم محالت لتثقيف األسر واملدرسني وغريهم من املهنيني العاملني مع األطفال و              

 .بشأن السبل البديلة لتأديب األطفال

  البيئة األسرية والرعاية البديلة-٤

 مسؤولية الوالدين

غم من أن اللجنة حتيط علماً حبكم احملكمة العليا بأن األم مثلها مثل األب هي وصية طبيعية على                  على الر  -٤٢٤
، فإهنا تعرب عن القلق ألن األب ال يزال،         )١٩٩٩فرباير  / شباط ١٨،  غيثا هاريهارن ضد مصرف اهلند    (أطفاهلا  

 .مبوجب القانون، املسؤول الرئيسي عن الطفل

 من االتفاقية، بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة     ١٨طرف، متشياً مع املادة     وتوصـي اللجـنة الدولة ال      -٤٢٥
 .لضمان االعتراف والتقيد مببدأ اشتراك الوالدين يف مسؤوليات تنشئة الطفل ومنائه

 التبين

ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف مؤخراً على اتفاقية الهاي بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال                -٤٢٦
ين على الصعيد الدويل وبتركيز االهتمام على التبين احمللي، لكنها تؤكد من جديد قلقها إزاء عدم وجود قانون التب
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وإجـراءات موحـدة بشأن التبين يف الدولة الطرف، وإزاء عدم وضع تدابري فعالة لرصد احترام حقوق األطفال                  
 كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم تسجيل         .املعنـيني وملتابعة عمليات التبين داخل الدولة الطرف وخارجها        

 .ومراقبة عمليات التبين اليت جتريها الوكاالت غري املعتمدة

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٤٢٧

أن تستعرض اإلطار القانوين للتبين احمللي وتتخذ مجيع التدابري الالزمة، مبا فيها اعتماد السلطة  )أ( 
 اليت صدقت عليها الدولة الطرف      ١٩٩٣ية جديدة، لتنفيذ أحكام اتفاقية الهاي لعام        املركزية ملبادئ توجيه  

 مؤخراً؛

رعاية  (٢٠٠٠أن توسـع نطاق تطبيق األحكام ذات الصلة من قانون قضاء األحداث لعام               )ب( 
 ليشمل إقليم الدولة برمته؛) األطفال ومحايتهم

 ٢١ان وفقاً لألنظمة الصارمة الواردة يف املادة أن تضمن إمكانية تبين األطفال من مجيع األدي       )ج( 
 .من االتفاقية

 العنف واإليذاء واإلمهال وإساءة املعاملة

تعـرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدل انتشار العنف ضد األطفال وإيذائهم، حىت جنسياً، وإمهاهلم                 -٤٢٨
كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء      . ه املشكلة داخـل الدولـة الطرف، وإزاء عدم اختاذ تدابري فعالة ملكافحة هذ           

 .القوانني البالية املتعلقة باإليذاء اجلنسي

، )٤٥الوثيقة ذاهتا، الفقرة    ( من االتفاقية، ومتشياً مع توصيات اللجنة السابقة         ١٩ويف ضـوء املادة      -٤٢٩
 : توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي

ل التشريعات البالية هبدف منع مجيع أشكال العنف        أن تعـتمد تدابري تشريعية جديدة وتعد       )أ( 
 البدين والنفسي، مبا يف ذلك االستغالل اجلنسي لألطفال داخل األسرة ويف املدارس ويف املؤسسات؛

أن تنظم محالت تثقيف عامة وتتخذ أي تدابري أخرى مالئمة يف مواجهة اآلثار السلبية النامجة  )ب( 
 عن سوء معاملة األطفال؛ 

أن ترسـي إجـراءات وآليات فعالة لتلقي الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها، مبا يف ذلك                )ج( 
 التدخل عند الضرورة؛

أن حتقـق يف حـاالت إساءة املعاملة وتتخذ اإلجراءات اجلنائية بشأهنا، وتضمن عدم وقوع                )د( 
 الطفل الذي تعرض لإليذاء لإلجراءات القانونية ومحاية خصوصيته؛

 لتسهيالت اخلاصة برعاية الضحايا وتعافيهم وإعادة إدماجهم؛أن توفر ا  )ه( 
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أن توفر التدريب لآلباء واملعلمني واملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني والعاملني يف جمال الرعاية  )و( 
 والقضاة واملهنيني العاملني يف ميدان الصحة واألطفال أنفسهم يف جمال حتديد حاالت إساءة املعاملة واإلبالغ              

 عنها ومعاجلتها باتباع هنج شامل الختصاصات وقطاعات متعددة؛

 .أن تلتمس املساعدة، من جهاٍت منها اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية )ز( 

  خدمات الصحة األساسية والرعاية-٥

سيتني حتـيط اللجـنة علماً باخلطط والربامج الوطنية العديدة اليت بوشر بتنفيذها يف إطار اخلطتني اخلم                -٤٣٠
أو عدم /ومع ذلك، فإهنا ال تزال تشعر بالقلق الشديد إزاء عدم توافر و. التاسعة والعاشرة ملعاجلة القضايا الصحية

إتاحة مستوى جيد من الرعاية الصحية األساسية اجملانية؛ وإزاء بطء االخنفاض يف معدالت وفيات الرضع؛ وتزايد                
 الزيادة الكبرية يف الوالدات املرتلية بدون مساعدة؛ واخنفاض         معـدالت وفـيات األمهات الذي يعزى جزئياً إىل        

معدالت التحصني؛ وارتفاع عدد املواليد ناقصي الوزن؛ وارتفاع عدد األطفال املصابني بتأخر النمو أو باهلُزال أو 
ماد على الذيـن يقل وزهنم عن املعدل الطبيعي؛ وانتشار حاالت نقص املغذيات الدقيقة؛ واخنفاض معدالت االعت   

كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء      . الرضـاعة الطبيعية دون سواها واعتماد النظام الغذائي للرضع بشكل مناسب          
الـتلوث البيـئي الذي يعم بعض الواليات، وحتديداً التلوث الناجم عن الزرنيخ والرصاص، وإزاء عدم إمكانية                 

وأخرياً، تعرب . لشرب وعلى مرافق صحية مالئمةحصـول نسـبة مئوية كبرية من السكان على املياه الصاحلة ل           
 .اللجنة عن قلقها إزاء ممارسة أفراد غري مدربني وغري مؤهلني لكٍل من الطب التقليدي والطب احلديث

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها الرامية إىل وضع سياساٍت وبرامج فعالة لتحسني احلالة                -٤٣١
صي الدولة الطرف بأن تضمن إمكانية حصول مجيع األطفال جماناً على اخلدمات الصحية      كما تو . الصحية لألطفال 

اجلـيدة؛ وأن تنظم وترصد ممارسة كل من الطب التقليدي والطب احلديث؛ وأن تكافح سوء التغذية؛ وأن تشيع                  
انية احلصول على عـادات غذائية صحية، مبا فيها الرضاعة الطبيعية؛ وأن حتسن معدالت التحصني؛ وأن تزيد إمك            

وإضافةً . املياه الصاحلة للشرب والوصول إىل املرافق الصحية املالئمة؛ وأن تعاجل مسألة التلوث البيئي معاجلةً فعلية              
 سبل أخرى للتعاون واملساعدة مع منظمة الصحة إىل ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تسعى إىل إجياد

 . أخرى، من أجل حتسني صحة الطفلالعاملية واليونيسيف، ضمن منظمات

 اإليدز/فريوس نقص املناعة البشري

 للسياسة الوطنية للوقاية من اإليدز ومكافحته، اليت        ٢٠٠١ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف يف عام         -٤٣٢
كما ترحب بالقرار الذي اختذته بأن توفر جماناً        . ٢٠٠٧تـرمي إىل مـنع حدوث أي إصابة جديدة حبلول عام            

، لكنها ما زالت قلقة بشأن ارتفاع       )رتروفريوسات(لألطفال وللبالغني عقاقري مضادة لفريوسات النسخ العكسي        
كما تعرب عن قلقها إزاء التمييز الذي . اإليدز/أو املتأثرين بفريوس نقص املناعة البشري/عدد األطفال املصابني و

 .يمييعاين منه هؤالء األطفال يف اجملتمع ويف النظام التعل

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٤٣٣
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اإليدز، وأن تأخذ يف اعتبارها     /أن تضاعف جهودها ملنع انتشار فريوس نقص املناعة البشري         )أ( 
 اإليدز وحقوق الطفل؛/ بشأن فريوس نقص املناعة البشري٣تعليق اللجنة العام رقم 

ض من األم إىل طفلها من خالل مجلة أمور منها أن تعـزز تدابريها الرامية إىل منع انتقال املر    )ب( 
توحـيد هذه التدابري وتنسيقها مع األنشطة الرامية إىل ختفيض معدل وفيات األمهات واختاذ التدابري املالئمة                

اإليدز على األطفال، /ملعاجلة آثار وفاة الوالدين واملعلمني وغريهم نتيجة لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري
 خنفاض فرص متتعهم باحلياة األسرية وتبنيهم وحصوهلم على الرعاية العاطفية وعلى التعليم؛من حيث ا

اإليدز بني  /أن تعـزز جهودهـا الرامية إىل زيادة الوعي بشأن فريوس نقص املناعة البشري              )ج( 
 اخلصوص من   املراهقني، وال سيما أولئك املنتمني إىل الفئات الضعيفة، وبني السكان عموماً، للحد على وجه             

 اإليدز؛/التمييز ضد األطفال املصابني واملتأثرين بفريوس نقص املناعة البشري

أن تلـتمس املزيد من املساعدة التقنية من جهات من ضمنها برنامج األمم املتحدة املشترك                )د( 
 .اإليدز/املعين بفريوس نقص املناعة البشري

 األطفال املعوقون

 وبأن  ١٩٩٥لعام  ) تكافؤ الفرص ومحاية احلقوق واملشاركة التامة     (ون املعوقني   حتـيط اللجنة علماً بقان     -٤٣٤
 أخذ اإلعاقة يف االعتبار، لكن القلق ما زال يساورها إزاء االفتقار إىل البيانات اإلحصائية وإىل            ٢٠٠١تعداد عام   

كما تعرب اللجنة   . اق واسع سياسة شاملة خاصة باألطفال املعوقني، وإزاء التمييز الذي ال يزال منتشراً على نط            
عن القلق إزاء ضآلة عدد املرافق واخلدمات املتاحة لألطفال املعوقني وإزاء ضآلة عدد املدرسني املدربني على العمل 
مع األطفال املعوقني، فضالً عن عدم كفاية اجلهود اليت تبذل لتيسري إدماجهم يف النظام التعليمي ويف اجملتمع بوجٍه 

 .لجنة أيضاً مع القلق عدم كفاية املوارد املخصصة لربامج التعليم اخلاصة لألطفال املعوقنيوتالحظ ال. عام

ويف ضوء قواعد األمم املتحدة النموذجية      ) ٤٧الوثيقة ذاهتا، الفقرة    (ومتشـياً مع توصياهتا السابقة       -٤٣٥
 اليت اعتمدهتا اللجنة يف     والتوصيات) ٤٨/٩٦قرار اجلمعية العامة    (اخلاصـة بتحقيق تكافؤ الفرص للمعوقني       

، توصي اللجنة الدولة    )CRC/C/69انظر  (يـوم املناقشـة العامة الذي نظمته بشأن حقوق األطفال املعوقني            
 :الطرف مبا يلي

 أن تضع سياسة شاملة لألطفال املعوقني؛ )أ( 

أن أن تـتخذ تدابـري فعالـة جلمع بيانات إحصائية كافية ومفصلة عن األطفال املعوقني و                )ب( 
 تستخدمها يف وضع سياسات وبرامج للوقاية من اإلصابة باإلعاقة وملساعدة األطفال املعوقني؛

أن تعـزز جهودها الرامية إىل وضع برامج لالكتشاف املبكر حلاالت اإلعاقة والوقاية منها               )ج( 
 ومعاجلتها؛

  النظام املدرسي العادي؛أن تضع برامج تعليمية خاصة لألطفال املعوقني وتدرجها قدر اإلمكان يف )د( 
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أن تـنظم محـالت لتوعية اجلمهور والوالدين بشكل خاص باحلقوق واالحتياجات اخلاصة               )ه( 
 لألطفال املعوقني مبن فيهم األطفال الذين يعانون من مشاكل صحية عقلية؛

دريب املهين،  أن تزيد كل من املوارد املالية والبشرية، املوجهة إىل التعليم اخلاص، مبا فيه الت              )و( 
 وأن تزيد الدعم املقدم ألسر األطفال املعوقني؛

أن تلـتمس الـتعاون الـتقين يف تدريب املوظفني املهنيني، مبن فيهم املدرسون العاملون مع              )ز( 
 .األطفال املعوقني ولصاحلهم، من منظمات من ضمنها منظمة الصحة العاملية

 املمارسات التقليدية الضارة

 عن عميق قلقها إزاء وجود ممارساٍت تقليدية ضارة مثل احلوادث املتصلة بدفع البائنة              تعـرب اللجـنة    -٤٣٦
  ).devadasis(ووهب جسد الفتاة خلدمة اآلهلة 

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٤٣٧

 والقانون والقواعد اخلاصة بوهب اجلسد      ١٩٦١أن تطبق القانون اخلاص حبظر البائنة لعام         )أ( 
 ؛١٩٨٢لعام ) حظر وهب اجلسد(دين يف والية كارناتاكا باسم ال

أن تـتخذ تدابـري تشريعية وتدابري توعية حلظر واستئصال مجيع أنواع املمارسات التقليدية               )ب( 
 الضارة بصحة وبقاء ومنو األطفال، الفتيان والفتيات على حد سواء؛ 

تمعات احمللية واملمارسني واجلمهور    أن تدعـم براجمها اخلاصة بالتوعية، وبإشراك زعماء اجمل         )ج( 
 .بصورة عامة لتغيري املواقف التقليدية والثين عن املمارسات الضارة يف املناطق الريفية

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع نسبة الزواج املبكر والقسري بني الفتيات، مما قد يؤثر تأثرياً سلبياً                  -٤٣٨
 .اعيعلى صحتهن وتعليمهن وتقدمهن االجتم

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٤٣٩

 ؛١٩٢٩أن تتخذ مجيع اخلطوات الالزمة إلنفاذ قانون منع زواج األطفال لعام  )أ( 

أن تعـزز، بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية وزعماء اجملتمعات املدنية، براجمها التعليمية              )ب( 
 سري؛ واخلاصة بالتوعية هبدف منع الزواج املبكر والق

أن تدعـم خدمات التوعية يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية واخلدمات االستشارية اخلاصة         )ج( 
 .بالصحة العقلية وخدمات تقدمي املشورة اليت تليب احتياجات املراهقني وأن جتعلها متاحة جلميع املراهقني
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 املستوى املعيشي الالئق

ايل، تعرب اللجنة عن قلقها بشأن انتشار الفقر يف الدولة الطرف           عـلى الرغم من منو الناتج احمللي اإلمج        -٤٤٠
واستمرار ارتفاع عدد األطفال الذين ال يتمتعون باحلق يف مستوى معيشي الئق، مبا يف ذلك إمكانية احلصول على 

شاريع كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء اآلثار السلبية مل        . مياه صاحلة للشرب وعلى دور سكن ومراحيض مالئمة       
الترحيل وإعادة التأهيل اليت ترمي إىل حتسني ظروف املعيشة لكنها تنقل األطفال من بيئتهم إىل بيئة جديدة غالباً                  

 .ما تكون غري مهيئة لتلبية احتياجاهتم

 من االتفاقية، الدولة الطرف بأن تعزز جهودها اهلادفة إىل تقدمي           ٢٧وتوصـي اللجنة، وفقاً للمادة       -٤٤١
كما توصي . ساعدة املادية لألسر احملرومة اقتصادياً وإىل ضمان حق األطفال يف مستوى معيشي الئقالدعم وامل

، بأن متنع حدوث أي عملية )٥٣الوثيقة ذاهتا، الفقرة    (اللجـنة الدولـة الطرف، يف ضوء توصياهتا السابقة          
 .ترحيل وإعادة توزيع قسرية وغريها من أنواع النقل غري الطوعي للسكان

 لتعليم واألنشطة الترفيهية والثقافية ا-٦

 الذي يقضي   ٢٠٠٠لعام  ) ٨٦التعديل رقم   (ترحـب اللجنة باعتماد الدولة الطرف القانون الدستوري          -٤٤٢
بإتاحـة التعلـيم اإللزامي اجملاين جلميع األطفال الذين تتراوح أعمارهم، بني السادسة والرابعة عشرة، وباجلهود                

 أجل زيادة عدد الفتيات امللتحقات باملدارس، وباعتمادها برنامج وجبة منتصف اليوم            املتواصـلة اليت تبذهلا من    
 مليون  ٦٠ومع أن اللجنة تالحظ زيادة معدل االلتحاق باملدارس، فإهنا تعرب عن قلقها الشديد ألن               . الغذائـية 

وى األمية، رغم تناقص    كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع مست       . طفـل ال يذهـبون إىل املدرسة االبتدائية       
معدهلا، وأوجه التباين الصارخ بني الفتيان والفتيات من حيث توفري فرص التعليم والذهاب إىل املدارس االبتدائية                

ويقلق اللجنة كذلك أوجه التباين الصارخ يف هذه املعدالت بني خمتلف الواليات . والثانوية ومعدالت ترك الدراسة
وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها بشأن النقص . ضرية وبني فئات األغنياء والفقراء واحملرومنيوبني املناطق الريفية واحل

يف عدد املدرسني املدربني ويف عدد املدارس والصفوف الدراسية، وبشأن االفتقار إىل مواد التعليم املالئمة، األمر                
 .الذي يؤثر على جودة التعليم

 :يوتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يل -٤٤٣

 من املادة  ١أن حتسن النظام التعليمي من أجل بلوغ األهداف اليت ينص عليها كل من الفقرة  )أ( 
 بشأن أهداف التعليم، وأن تدرج حقوق اإلنسان، مبا فيها حقوق ١ من االتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم ٢٩

 الطفل، يف املناهج املدرسية؛

 حتقيق املساواة تدرجيياً يف توفري فرص التعليم للفتيات         أن تعـزز جهودها الرامية إىل ضمان       )ب( 
 والفتيان يف املناطق احلضرية والريفية واألقل منواً واألطفال املنتمني إىل الطبقات والقبائل املسجلة؛

 أن تزيد الوعي بأمهية التعليم املبكر لألطفال وأن تدرجه ضمن اإلطار التعليمي العام؛ )ج( 
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 ال على املشاركة يف مجيع مستويات احلياة املدرسية؛أن تشجع األطف )د( 

أن تتخذ التدابري الالزمة لتحسني نوعية التعليم ورفع مستوى الكفاءة يف إدارة التعليم، مبا يف   )ه( 
 ذلك من خالل خفض معدالت ترك الدراسة؛

 أن توظف مدرسني أكثر كفاءة وتتيح هلم مزيداً من فرص التدريب؛ )و( 

 ذ مجيع التدابري الالزمة للحد من تغيب املدرسني؛أن تتخ )ز( 

 أن تبين هياكل أساسية أفضل للمدارس؛ )ح( 

 .أن تلتمس املساعدة من اليونيسيف واليونسكو )ط( 

  تدابري احلماية اخلاصة-٧

 مدينة أو منطقة،    ٥٠بدعٍم من احلكومة يف حنو      " خطوط هاتفية جمانية لألطفال   "ترحـب اللجنة بإنشاء      -٤٤٤
 وباملشاركة القوية   ٢٠٠٠لعام  ) رعاية األطفال ومحايتهم  ( من قانون قضاء األحداث      `٣`)١(٣٢فقـاً للمادة    و

واحلامسـة للمنظمات غري احلكومية، غري أهنا تعرب عن القلق إزاء بطء وترية إنشاء هذه اخلطوط يف مجيع مناطق                   
دعم عرب هذه اخلطوط ال تلقى دائماً استجابة كما تعرب اللجنة عن قلقها ألن طلبات األطفال للعون وال       . الـبلد 

 . مالئمة بسبب نقص قدرات اخلدمات املوجودة

خطوط "وتوصـي اللجـنة الدولـة الطرف بأن تقدم الدعم البشري واملايل الالزم إلنشاء وتعزيز                 -٤٤٥
للجنة تارخياً حمدداً اجملانية يف مجيع مناطق الدولة الطرف وأن تتخذ موعد تقدمي تقريرها املقبل إىل ا " األطفـال 

وعالوةً على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري الضرورية لدعم            . لـبلوغ هـذا اهلدف    
أو من ينوب (اخلدمات املوجودة، وعلى األخص املنظمات غري احلكومية، ولالستجابة بصورٍة مالئمة لألطفال 

 .عند اللزومالذين يطلبون العون، وإلنشاء خدماٍت جديدة ) عنهم

 النـزاعات املسلحة

تعرب اللجنة عن قلقها ألن الوضع يف مناطق الصراع، ال سيما يف جامو وكشمري ويف الواليات الشمالية  -٤٤٦
).  من االتفاقية  ٦املادة  (الشرقية، قد أثر تأثرياً خطرياً على األطفال، وخاصةً على حقهم يف احلياة والبقاء والنمو               

 .البالغ لورود تقارير تشري إىل مشاركة األطفال ووقوعهم ضحايا يف هذه الرتاعاتكما تعرب عن قلقها 

 من االتفاقية، بأن تضمن احترام حقوق       ٣٩ و ٣٨وتوصـي اللجنة الدولة الطرف، يف ضوء املادتني          -٤٤٧
ايتهم وإعادة اإلنسان وأحكام القانون اإلنساين اهلادفة إىل محاية األطفال املتضررين من الرتاعات املسلحة ورع   

وتدعو اللجنة  . تأهيـلهم بدنـياً ونفسياً، وال سيما عندما يتعلق األمر مبشاركة األطفال يف األعمال القتالية              
الدولـة الطـرف إىل ضـمان إجراء حتقيقات حمايدة وشاملة يف احلاالت اليت ترتكب فيها انتهاكات حلقوق                  

 .وتقدمي التعويض املنصف واملالئم للضحايااألطفال، ومالحقة املسؤولني عن ارتكاهبا على الفور، 
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 األطفال الالجئون

ترحـب اللجـنة بالسياسة الكرمية اليت تنتهجها الدولة الطرف يف استضافة الالجئني وملتمسي اللجوء،               -٤٤٨
 .لكنها مازالت قلقة بشأن عدم وجود تشريعات تتعلق بتلك الفئات

 من االتفاقية، بأن تنظر يف االنضمام إىل اتفاقية عام ٢٢ة وتوصي اللجنة الدولة الطرف، يف ضوء املاد -٤٤٩
، وأن تعتمد تشريعات شاملة لضمان توفري احلماية        ١٩٦٧ اخلاصة بوضع الالجئني وبروتوكوهلا لعام       ١٩٥١

املالئمـة لالجئني ومللتمسي اللجوء من األطفال، يف جماالٍت منها السالمة البدنية والصحة والتعليم والرعاية               
 .ماعية، ولتيسري مل مشل األسراالجت

 االستغالل االقتصادي، مبا فيه عمل األطفال

حتـيط اللجـنة علماً باخلطة العاشرة للمشروع الوطين لعمل األطفال، لكنها تعرب عن بالغ قلقها إزاء                  -٤٥٠
روف خطرية، مبن األعداد الكبرية لألطفال الذين يعانون من االستغالل االقتصادي، والذين يعمل الكثري منهم يف ظ

فـيهم األطفال الذين يعملون يف ظل السخرة، ال سيما يف القطاع غري الرمسي، ويف املشاريع األسرية واخلدمة يف                   
كما تعرب اللجنة عن بالغ قلقها لندرة تطبيق معايري احلد األدىن لسن التشغيل ولعدم فرض               . املنازل، ويف الزراعة  

 . المتثال أصحاب العمل للقانونالعقوبات واجلزاءات املناسبة ضماناً

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٤٥١

إلغاء (، وقانون   ١٩٨٦عمل األطفال لعام    ) حظر وتنظيم (أن تضمن اإلنفاذ الكامل لقانون       )أ( 
 ؛١٩٩٣مجع القمامة يدوياً وإنشاء املراحيض اجلافة لعام ) حظر(، وقانون ١٩٧٦عمل السخرة لعام ) نظام

 إللغاء استثناء مشاريع األسر املعيشية واملدارس       ١٩٨٦ تعدل قانون عمل األطفال لعام       أن )ب( 
 احلكومية ومراكز التدريب من احلظر املفروض على استخدام األطفال؛

 أن تعزز الربامج اجملتمعية املخصصة حلظر عمل األطفال؛ )ج( 

 احلد األدىن لسن االستخدام،      بشأن ١٣٨أن تصدق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم          )د( 
  بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها؛١٨٢واتفاقيتها رقم 

أن تعزز جهودها الرامية إىل زيادة وعي اجلمهور عموماً، وال سيما اآلباء واألطفال، مبخاطر                )ه( 
ملنظمات املدنية واحلكومة، مثل مفتشي العمل      العمل وإىل إشراك وتدريب أصحاب العمل والعمال وموظفي ا        

 وموظفي إنفاذ القوانني وغريهم من املهنيني املعنيني؛

 .أن تواصل تعاوهنا مع الربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال التابع ملنظمة العمل الدولية )و( 
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 االستغالل اجلنسي لألطفال واالجتار هبم

الطرف على اتفاقية رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي بشأن منع          ترحـب اللجـنة بتصـديق الدولة         -٤٥٢
ومكافحـة االجتار بالنساء واألطفال ألغراض البغاء؛ وباعتمادها خطة عمل ملكافحة االجتار بالنساء واألطفال واستغالهلم      

 عدد األطفال والنساء ضحايا     جنسـياً ألغراٍض جتارية؛ ومببادرهتا إلعداد دراسة تتعلق جبملة أموٍر منها مجع البيانات عن             
االسـتغالل اجلنسـي واالجتار ألغراض اجلنس؛ وبتنفيذها مشاريع جتريبية ملكافحة االجتار باألطفال الستغالهلم يف جتارة                

 ال ُيعرِّف االجتار    ١٩٨٦اجلـنس يف مناطق املقصد واملنشأ، لكنها مازالت قلقة ألن قانون منع االجتار غري األخالقي لعام                 
وإضافةً إىل ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء زيادة عدد األطفال ضحايا االستغالل             . نطاقه يف االستغالل اجلنسي   وحيصر  

كما تعرب عن قلقها بشأن عدم كفاية الربامج املخصصة    . اجلنسي، مبا يف ذلك استغالهلم يف البغاء ويف إنتاج املواد اخلليعة          
 .ستغالل بدنياً ونفسياً وإلعادة إدماجهم اجتماعياًلتعايف األطفال ضحايا هذا االعتداء واال

 وغريها من املواد ذات الصلة يف االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف            ٣٥ و ٣٤ويف ضوء املادتني     -٤٥٣
 :مبا يلي

أن توسـع نطاق قانون منع االجتار غري األخالقي ليشمل مجيع أشكال االجتار باألطفال وأن                )أ( 
 فال املتاجر هبم معاملة الضحايا يف مجيع احلاالت؛تضمن معاملة األط

وأن تعـد دراسـة شاملة لتقييم أسباب وطابع ومدى االجتار باألطفال واستغالهلم جنسياً                )ب( 
 ألغراٍض جتارية؛

 أن توفر ما يكفي من املوارد البشرية واملالية والتقنية لتنفيذ خطة العمل الوطنية؛ )ج( 

 الختصاصات وقطاعات متعددة وأن تتخذ إجراءات ملنع ومكافحة أن تعـتمد هنجـاً شامالً    )د( 
االسـتغالل اجلنسـي لألطفال واالجتار هبم ألغراٍض جنسية، مبا يف ذلك تنظيم محالت توعية وإعداد برامج                 

 تعليمية، ال سيما للوالدين؛ 

 أن تضمن تقدمي مرتكيب هذه األفعال إىل العدالة؛  )ه( 

هلادفة إىل تيسري إعادة األطفال ضحايا االجتار إىل أسرهم وأن توفر ما        أن تعـزز سياسـاهتا ا      )و( 
أو االجتار هبم ألغراٍض /يكفي من الربامج املخصصة لرعاية وإعادة إدماج األطفال الذين مت استغالهلم جنسياً و

جلنسي لألطفال  جنسـية، وفقـاً لإلعالن وبرنامج العمل اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي ملناهضة االستغالل ا             
 ؛٢٠٠١، وااللتزام العاملي الذي اعتمده هذا املؤمتر يف عام ١٩٩٦ألغراض جتارية يف عام 

أن تصدق على الربوتوكول اخلاص مبنع االجتار باألشخاص وخباصة النساء واألطفال وقمعه             )ز( 
 ة املنظمة عرب الوطنية؛واملعاقبة عليه، وهو الربوتوكول املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمي

أن تـتعاون مع املنظمات غري احلكومية املعنية هبذه املسائل وأن تلتمس املساعدة التقنية من                )ح( 
 .جهات منها اليونيسيف
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 أطفال الشوارع

ترحـب اللجنة بوجود الربنامج املتكامل ألطفال الشوارع، لكن القلق ال يزال يساورها إزاء تنامي عدد    -٤٥٤
وارع يف الدولة الطرف، وهو أمر يعزى بشكٍل خاص إىل الوضع التنظيمي للدولة الطرف فضالً عن                أطفـال الش  

 . االفتقار إىل سياسات وبرامج فعالة للوقاية ولدعم األسرة

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٤٥٥

جلة مشكلة  أن تعزز وتوسع نطاق برناجمها املتكامل املخصص ألطفال الشوارع من أجل معا            )أ( 
العـدد الكـبري واملتزايد ألطفال الشوارع وال سيما الفتيات بقصد محايتهم، ومنع هذه الظاهرة واحلد من                 

 انتشارها، خاصةً من خالل مساعدة األسر وتوفري السكن املالئم وإتاحة فرص التعليم؛

لرعاية أن تكفـل حصول أطفال الشوارع على قدٍر كاٍف من الغذاء والكساء والسكن وا              )ب( 
الصحية وفرص التعليم، مبا يف ذلك التدريب املهين والتدريب على مهارات احلياة، لدعم منوهم الكامل وتوفري 

 الوثائق الرمسية عند اللزوم؛ 

أن تكفل تزويد األطفال ضحايا االستغالل البدين واجلنسي وإدمان املخدرات خبدمات التعايف  )ج( 
قال الشرطة ومن سوء معاملتها هلم، وتقدمي اخلدمات الفعلية الالزمة       وإعـادة اإلدمـاج، ومحايـتهم من اعت       

 ملصاحلتهم مع أسرهم ومع جمتمعاهتم احمللية؛

أن تتعاون مع املنظمات غري احلكومية املعنية بأطفال الشوارع يف الدولة الطرف وأن تلتمس               )د( 
 .املساعدة التقنية من جهات منها اليونيسيف

 داثإدارة شؤون قضاء األح

، لكنها ال تزال قلقة ٢٠٠٠لعام ) رعاية األطفال ومحايتهم(حتيط اللجنة علماً بسن قانون قضاء األحداث  -٤٥٦
ألن الدولة الطرف مل تعني احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية يف هذا القانون اجلديد وألن احلد األدىن للسن، البالغ 

كما تعرب اللجنة عن قلقها لقرار احملكمة العليا بأن تاريخ ارتكاب . سبع سنوات يف قانون العقوبات مازال نافذاً
، CRC/C/93/Add.5(الفعل اإلجرامي ال يصلح لتحديد مـا إذا كان الشخص الذي يدعي ارتكابه للفعل حدثاً               

ظم وتعـرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء عدم إنشاء اآلليات الالزمة إلنفاذ هذا القانون يف مع            ). ٧-٨اإلطـار   
وإضافةً إىل ذلك، تبدي اللجنة قلقها إزاء خمالفة مبدأ عدم          . الواليات وإزاء عدم تطبيقه يف والية جامو وكشمري       

وأخرياً، تعرب اللجنة عن عميق قلقها ألن قانون مكافحة اإلرهاب . اللجوء إىل احلرمان من احلرية إال كحل أخري
  ٣٧ن اإلجراءات املتبعة يف هذه القضايا ال تتقيد باملواد           جييز مقاضاة األطفال يف حماكم خاصة وأل       ٢٠٠٢لعـام   

 . من االتفاقية٤٠ و٣٩و

وتوصـي اللجـنة الدولـة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املالئمة لتطبيق نظام قضائي لألحداث ال        -٤٥٧
حدة يف هذا  ومع غريها من معايري األمم املت٤٠ و٣٩ و٣٧يـتعارض مع أحكام االتفاقية، وخاصةً مع املواد   
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، ومبادئ األمم )قواعد بيجني(اجملال، مثل قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث 
، وقواعد األمم املتحدة حلماية األحداث )مبادئ الرياض التوجيهية(املـتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث       

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

 :وإضافةً إىل ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٤٥٨

، وأن تعني حداً أدىن     ٢٠٠٠لعام  ) رعاية األطفال ومحايتهم  (أن تعدل قانون قضاء األحداث       )أ( 
 ويعكس القواعد املقبولة دولياً، وأن      لسـن املسؤولية اجلنائية يكون أعلى من السن احملدد يف القانون اجلنائي           

 تعتربه سن ارتكاب الفعل اإلجرامي؛

 ليشمل  ٢٠٠٠لعام  ) رعاية األطفال ومحايتهم  (أن توسع نطاق تطبيق قانون قضاء األحداث         )ب( 
 والية جامو وكشمري؛

 ٤٠ و ٣٩ و ٣٧ حبيث حيترم متاماً املواد      ٢٠٠٠أن تعـدل قـانون مكافحة اإلرهاب لعام          )ج( 
 ها من األحكام ذات الصلة يف االتفاقية عند تطبيقه على األطفال؛وغري

أن تتخذ مجيع اخلطوات الالزمة لكي تنشئ، كتدبٍري عاجٍل، اآلليات التنفيذية اليت حتتاج إليها  )د( 
 ؛٢٠٠٠لعام ) رعاية األطفال ومحايتهم(الواليات لإلعمال التام لقانون قضاء األحداث 

ريب مجيع املهنيني املعنيني بنظام قضاء األحداث على تطبيق املعايري الدولية أن تدعم برامج تد  )ه( 
 ذات الصلة؛

 أن تدعم برامج إعادة التأهيل واإلدماج؛ )و( 

 أن تستخدم احلرمان من احلرية كتدبٍري من تدابري املالذ األخري فحسب؛ )ز( 

ضية السامية حلقوق اإلنسان    أن تـنظر يف الـتماس املسـاعدة التقنية من جهات منها املفو             )ح( 
 .واليونيسيف

 أطفال األقليات والسكان األصليني

تعرب اللجنة عن القلق إزاء حالة األطفال املنتمني إىل األقليات، مبا فيها اجملموعات القبلية البدائية، وإزاء     -٤٥٩
 والتحصني والتعليم، وإزاء    عدم متتعهم بفرص كبرية للحصول على اخلدمات االجتماعية، مبا فيها الرعاية الصحية           

 .انتهاك حقوقهم يف البقاء والنمو ويف متتعهم بثقافتهم ويف محايتهم من التمييز

، ومتشياً مع التوصيات اليت قدمتها يوم مناقشتها العامة         ٢٩وإضـافةً إىل توصيتها الواردة يف الفقرة         -٤٦٠
 توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ       ،)٦٢٤، الفقرة   CRC/C/133(بشأن حقوق أطفال السكان األصليني      

التوصيات املقدمة من اللجنة الدائمة املعنية بالعمل والرعاية االجتماعية واملتعلقة بالنهوض بأوضاع اجملموعات 
 ).٢٠٠٢(أو أن تكرس هلا ما يلزم من اجلهود ملتابعتها /القبلية البدائية و
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  الربوتوكوالن االختياريان-٨

لدولة الطرف على أن تصدق على الربوتوكولني االختياريني امللحقني باتفاقية حقوق الطفل   تشـجع اللجنة ا    -٤٦١
 .بشأن بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة، وبشأن اشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

  نشر الوثائق-٩

 من االتفاقية، بأن تتيح التقرير  ٤٤ملادة   من ا  ٦أخرياً، توصي اللجنة الدولة الطرف، يف ضوء الفقرة          -٤٦٢
الـدوري الثاين، والردود اخلطية اليت قدمتها، على نطاٍق واسع للجمهور عموماً، وبأن تنظر يف نشر التقرير مشفوعاً       

وينبغي توزيع هذه الوثيقة على نطاق واسع       . باحملاضر املوجزة وباملالحظات اخلتامية ذات الصلة اليت اعتمدهتا اللجنة        
إلثـارة الـنقاش والتوعية باالتفاقية، ولتنفيذها ورصدها، داخل احلكومة والربملان وعلى اجلمهور عامة، مبا يف ذلك                 

 . يف هذا الصددوتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تطلب التعاون الدويل. املنظمات غري احلكومية

  تقدمي التقارير بصورة دورية-١٠

 املتعلقة بتقدمي التقارير بصورة دورية اليت اعتمدهتا اللجنة وأشارت          تشدد اللجنة، يف ضوء التوصية     -٤٦٣
، على أمهية ممارسة تقدمي التقارير على حنو CRC/C/124) وCRC/C/114(إليها يف تقريريها املتعلقني بالدورتني 

 إزاء األطفال   وأحد اجلوانب اهلامة ملسؤوليات الدول األطراف     .  من االتفاقية  ٤٤يتفق متاماً مع أحكام املادة      
مبوجـب االتفاقـية هو ضمان إتاحة الفرصة للجنة حقوق الطفل لكي تنظر بانتظام يف التقدم احملرز يف تنفيذ        

، أي قبل   ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١٠وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها القادم يف          . أحكام االتفاقية 
. ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١٠ شهراً، وهو    ١٨وري الرابع ب      املوعـد احملـدد مبوجب االتفاقية لتقدمي التقرير الد        

انظر ( صفحة   ١٢٠وينبغي أال يتجاوز حجمه     . وسـيجمع هـذا الـتقرير الـتقريرين الثالث والرابع معاً          
.(CRC/C/118                 وتـتوقع اللجنة أن تقدم الدولة الطرف تقريرها بعد ذلك كل مخس سنوات، وفقاً ملا نصت 
 .عليه االتفاقية

 بابوا غينيا اجلديدة: حظات اخلتاميةاملال

، ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٢٣، املقدم يف    (CRC/C/28/Add.20)نظرت اللجنة يف التقرير األويل لبابوا غينيا اجلديدة          -٤٦٤
، واعتمدت، يف   ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ٢٢، املعقودتني يف    )935 و CRC/C/SR.934انظر   (٩٣٥ و ٩٣٤يف جلستيها   

 . التالية، املالحظات اخلتامية٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٣٠، املعقودة يف )CRC/C/SR.946( ٩٤٦جلستها 

  مقدمة-ألف 

كما ترحب  . ترحـب اللجنة بتقدمي التقرير األويل للدولة الطرف، وهو تقرير صريح وزاخر باملعلومات             -٤٦٥
.  تأسف للتأخر يف تقدمي هذه الردود     ، إال أهنا  )CRC/C/Q/PNG/1(بالـردود املكتوبة املفّصلة على قائمة املسائل        

وتـنوه اللجنة مع التقدير بالوفد الرفيع املستوى، وترحب باحلوار البّناء وبردود الفعل اإلجيابية اليت أبداها الوفد                 
 .على االقتراحات والتوصيات املقدمة أثناء املناقشة
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  اجلوانب اإلجيابية-باء 

 وبإنشاء حمكمة األحداث األوىل يف ٢٠٠٣ون حماكم األحداث يف عام تنوه اللجنة مع التقدير باعتماد قان -٤٦٦
 .عاصمة الدولة، بورت مورزيب

، واليت  ٢٠٠٢وترحـب اللجنة بالتعديالت اليت أُدخلت على القانون اجلنائي وقانون األدلة اجلنائية عام               -٤٦٧
 .ال من اإلساءة اجلنسية وأفضت إىل حتسني اإلطار القانوين حلماية األطف٢٠٠٣أصبحت نافذة يف عام 

 وباعتماد سياسات حمددة مثل ٢٠١٠-٢٠٠١وترحـب اللجـنة باعتماد اخلطة الصحية الوطنية للفترة        -٤٦٨
 ).٢٠٠٣(والسياسة والربنامج املوسع بشأن التحصني ) ٢٠٠٠(برنامج املتطوعني الصحيني يف القرى 

عتماد قانون إدارة مكافحة فريوس نقص املناعة       وتـنوه اللجنة مع التقدير بإنشاء جملس وطين لإليدز وا          -٤٦٩
 .٢٠٠٣والوقاية منهما يف عام ) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /البشرية

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ االتفاقية-جيم 

شدة تأثر  تقر اللجنة مبا تواجهه الدولة الطرف من حتديات، وهي متمثلة يف النـزاع الداخلي املسلح، و               -٤٧٠
 . لغة مستخدمة فيه٨٠٠البلد بالكوارث الطبيعية، والطبيعة اجلغرافية للبلد، فضالً عن وجود ما يزيد عن 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-دال 

  تدابري التنفيذ العامة- ١

 التشريعات

 جلنة رصد حقوق الطفل تنوه اللجنة باضطالع الدولة الطرف بربنامج إلعادة النظر يف تشريعها وبتحديد          -٤٧١
 نصاً تشريعياً ال تتمشى أحكامه مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل، غري أنه يساورها قلق لعدم إيالء إجناز                  ٢٠حنو  

 .هذا الربنامج األولوية الضرورية

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ كل ما يلزم من تدابري ذات إطار زمين حمدد إلجناز برناجمها                  -٤٧٢
علق بإعادة النظر يف التشريعات ولضمان أن تتماشى التشريعات احمللية والعرفية متاماً مع مبادئ االتفاقية   املـت 

 .وأحكامها، وضمان وضع هذه التشريعات موضع التنفيذ الفعال

 التنسيق

، اليت تتوىل مسؤولية إمجالية عن وضع       ٢٠٠٠ترحـب اللجـنة بإنشاء جلنة رصد حقوق الطفل يف عام             -٤٧٣
غري أن اللجنة قلقة إزاء اعتماد اللجنة املذكورة اعتماداً تاماً         . كـام االتفاقية موضع التنفيذ ورصد هذا التنفيذ       أح

 .على التمويل اخلارجي وإزاء عدم إسناد والية سياسية واضحة إليها
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ن تزودها  وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بأن ُتسند والية سياسية واضحة إىل جلنة رصد حقوق الطفل، وأ                -٤٧٤
 .باملوارد املالية والبشرية، وكذلك باخلربة الفنية، الالزمة ألدائها مهام الوالية املسندة إليها بشكل فعال ومستدام

 خطة العمل الوطنية

بالرغم من أن الدولة الطرف تعكف على وضع خطط قطاعية شىت، مثالً يف جمال التعليم والصحة، يساور  -٤٧٥
 .ود استراتيجية أو خطة عمل وطنية شاملة فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقيةاللجنة قلق إزاء عدم وج

وحتـث اللجـنة الدولـة الطرف على وضع خطة عمل وطنية شاملة، تتناول مجيع جماالت االتفاقية                  -٤٧٦
الصادرة عن الدورة   " عامل صاحل لألطفال  "وتشـمل األهـداف والغايات الواردة يف الوثيقة اخلتامية املعنونة           

ـ  كما توصي اللجنةُ بأن تراعى يف خطة العمل        . تثنائية للجمعـية العامة لألمم املتحدة املكرسة لألطفال       االس
األهـداف اإلمنائية لأللفية واستراتيجية التقليل من الفقر، عن طريق حتقيق الالمركزية يف حتمل املسؤوليات،               

ويف هذا الشأن،   . ى مجيع أصعدة التنفيذ   وذلـك بتوزيعها على اجلهات احمللية وحتديد أسس ملقارنة األداء عل          
توصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس مساعدة تقنية من جهات شىت، من بينها منظمة األمم املتحدة للطفولة                

 .، وإشراك اجملتمع املدين، مبا يف ذلك األطفال، يف إعداد وتنفيذ خطة العمل الوطنية هذه)اليونيسيف(

 هياكل الرصد املستقلة

اور اللجنة قلق لعدم وجود آلية مستقلة تناط هبا مهمة القيام، بصورة منتظمة، برصد تنفيذ االتفاقية                يس -٤٧٧
 .وتقييم التقدم احملرز يف ذلك، وختوَّل صالحية تلقي الشكاوى الفردية ومعاجلتها

اً وتشـجع اللجـنة الدولـة الطرف على مواصلة جهودها يف سبيل إنشاء آلية مستقلة وفعالة، وفق      -٤٧٨
مبادئ باريس، قرار اجلمعية العامة      (املتصلة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان       للمـبادئ   

بشأن دور املؤسسات الوطنية املستقلة املعنية ) ٢٠٠٢( للجنة ٢، ووفقاً للتعليق العام رقم )، املرفق٤٨/١٣٤
اآللية رصد تنفيذ أحكام االتفاقية، ومعاجلة      حبقـوق اإلنسـان يف محايـة وتعزيز حقوق الطفل، لتتوىل هذه             

الشـكاوى الواردة من األطفال معاجلة سريعة تراعي مصاحلهم، وتيسري إمكانية اطّالع األطفال على أحكام               
كما توصي اللجنة   . االتفاقـية، وإتاحة سبل االنتصاف هلم عندما تتعرض حقوقهم لالنتهاك مبقتضى االتفاقية           

ويف هذا الشأن، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن . ه اآللية مبوارد بشرية ومالية وافيةالدولة الطرف بتزويد هذ
تنظر يف التماس مساعدة تقنية من مجلة جهات، من بينها اليونيسيف ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق                

 .اإلنسان

 ختصيص املوارد لألطفال

يض يف اعتمادات امليزانية املخصصة جلملة أمور، من بينها يساور اللجنة قلق إزاء ما أجري مؤخراً من ختف -٤٧٩
 من االتفاقية فيما    ٤الرعاية الصحية والتعليم، األمر الذي يعوق إعاقة شديدة امتثال الدولة الطرف ألحكام املادة              

 .يتعلق بتخصيص موارد يف امليزانية من أجل تنفيذ االتفاقية
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 من االتفاقية تنفيذاً تاماً     ٤ اهتماماً خاصاً لتنفيذ أحكام املادة       وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تويل      -٤٨٠
إىل أقصى حدود مواردها املتاحة، وحيثما يلزم، يف إطار التعاون          "بإيالئهـا األولوية، يف خمصصات امليزانية،       

مون إىل  لضمان إعمال حقوق الطفل االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وخصوصاً األطفال الذين ينت          " الدويل
 .الفئات احملرومة اقتصادياً

 مجع البيانات

تقـر اللجـنة مبا قدمته الدولة الطرف من بيانات مفصلة يف ردودها اخلطية على قائمة املسائل يف جمال                    -٤٨١
 .الرعاية الصحية والتعليم، إال أهنا تأسف الفتقار تقرير الدولة الطرف إىل بيانات إحصائية شاملة ومستِجّدة

صـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تضع نظاماً جلمع البيانات يتناول جماالت االتفاقية كافة، وبأن     وتو -٤٨٢
تكفل استخدام مجيع البيانات واملؤشرات لوضع ورصد وتقييم السياسات والربامج واملشاريع من أجل تنفيذ              

دة تقنية يف هذا الشأن من      وينبغي للدولة الطرف أن تنظر يف التماس مساع       . أحكـام االتفاقـية تنفيذاً فعاالً     
 .جهات شىت، من بينها منظمة األمم املتحدة للطفولة

 نشر االتفاقية/التدريب

إال أهنا  . حتيط اللجنة علماً مبا تبذله الدولة الطرف من جهود يف سبيل التوعية مببادئ االتفاقية وأحكامها               -٤٨٣
دم وجود خطة منهجية لألخذ بالتدريب والتوعية بني كما يساور اللجنة قلق لع. ترتئي ضرورة تعزيز هذه التدابري

 .الفئات املهنية اليت تعمل من أجل األطفال ومعهم

توصـي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها التوعوية، وتشجعها على االضطالع بأنشطة تثقيفية             و -٤٨٤
العاملة مع الطفل ومن أجله، ال      وتدريبية منهجية بشأن حقوق الطفل يف االتفاقية لصاحل مجيع الفئات املهنية            

سـيما الربملانيون، والقضاة، واملوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني، وموظفو اخلدمة املدنية، والزعماء احملليون،             
والعـاملون يف مؤسسـات األطفـال وأمـاكن احـتجازهم، واملعلمون، والعاملون الصحيون، واملرشدون              

 .ماالجتماعيون، فضالً عن األطفال وآبائه

 التعاون مع املنظمات غري احلكومية

تنوه اللجنة مع التقدير بتعاون الدولة الطرف مع املنظمات غري احلكومية يف تقدمي اخلدمات، ومبشاركتها         -٤٨٥
غري أن اللجنة تعرب عن قلقها ألن هذه املشاركة قد تسفر عن تناقص يف              . يف إعداد برامج شىت متصلة باالتفاقية     

 . من جانب الدولة الطرفااللتزام املباشر

وتود اللجنة أن تؤكد أن الدولة الطرف تتوىل مسؤولية رئيسية عن تنفيذ االتفاقية، وتوصيها بأن تظل  -٤٨٦
تشارك مشاركة تامة ومباشرة يف عملية التنفيذ، مع تشجيع املنظمات غري احلكومية ودعمها يف وظيفتها اهلامة 

 .كشركاء
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  تعريف الطفل-٢

والفتيان )  سنة١٦(اللجنة قلق إزاء االختالف يف احلد األدىن للسن القانونية للزواج لدى الفتيات يساور  -٤٨٧
 . عاما١٥ً و١٤كما يساورها قلق ألنه، على الرغم من هذه األحكام، ُيسمح بالزواج يف سن ).  سنة١٨(

تيات ليصبح مساوياً   وتوصـي اللجـنة الدولـة الطرف برفع احلد األدىن للسن القانونية لزواج الف              -٤٨٨
 .للفتيان، وبأن تتخذ ما يلزم من تدابري ملنع الزواج املبكر

  املبادئ العامة-٣

 عدم التمييز

يساور اللجنة قلق ألنه، على حنو ما الحظته الدولة الطرف، ما زال التمييز اجملتمعي مستمراً ضد الفتيات والنساء               -٤٨٩
املعوقني، واألطفال الذين يعيشون يف ظل الفقر، واألطفال املولودين خارج          والفـئات املستضعفة من األطفال، كاألطفال       

 .كما يقلقها أن الدستور ال حيظر التمييز بسبب اإلعاقة. إطار الزواج، واألطفال املتبنني، واألطفال من أبوين خمتلفي العرق

وانني السارية اليت تكفل    وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها الرامية إىل ضمان تنفيذ الق            -٤٩٠
 من االتفاقية، وبأن تعتمد استراتيجية استباقية وشاملة إلزالة ٢مبدأ عدم التمييز واالمتثال التام ألحكام املادة 

 .التمييز ألي سبب، ال سيما ضد الفتيات ومجيع الفئات املستضعفة

لقادم معلومات حمددة عما تتخذه من      وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ُتَضمَِّن تقريرها الدوري ا          -٤٩١
تدابـري ومـا تضعه من برامج ذات صلة باالتفاقية متابعةً لإلعالن وبرنامج العمل املعتمدين يف املؤمتر العاملي        

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

 مصاحل الطفل الفضلى

 من االتفاقية، ال يوىل ٣يساور اللجنة قلق ألن املبدأ العام املتعلق مبصاحل الطفل الفضلى، الواردة يف املادة  -٤٩٢
 .سيما يف القانون العريفدوماً اعتباراً رئيسياً يف مجيع اإلجراءات اليت ختص األطفال، ال 

 من االتفاقية   ٣وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر يف تشريعها ويف تدابريها اإلدارية لتضمينها املادة               -٤٩٣
على النحو الواجب، ولضمان وضع هذا املبدأ يف االعتبار عند اختاذ القرارات اإلدارية أو القرارات املتصلة بالسياسة                 

وتوصيها كذلك بأن تتعاون مع السلطات احمللية واملنظمات غري احلكومية          . اكم أو غريها من القرارات    العامة أو باحمل  
 .وزعماء اجملتمعات احمللية على تنظيم محالت توعية باملبدأ العام املتعلق بالتصرف على حنو خيدم مصاحل الطفل الفضلى

 احترام آراء الطفل

ـ         -٤٩٤ ال ال ُتلتمس وال توضع يف االعتبار بشكل منهجي فيما يتعلق تالحـظ اللجـنة بقلـق أن آراء األطف
بالقـرارات اليت قد متسهم، وأن احترام آراء الطفل ما زال حمدوداً داخل األسرة ويف املدارس ويف احملاكم وأمام                   

 .السلطات اإلدارية ويف اجملتمع عامةً
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العتبار الواجب، وفقاً ألحكام املادة     وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل إيالء آراء األطفال ا           -٤٩٥
 من االتفاقية، يف األسرة واملدارس واحملاكم ويف مجيع العمليات اإلدارية وغريها من العمليات ذات الصلة       ١٢

هبم، وذلك بواسطة مجلة أمور، من بينها اعتماد تشريع مناسب وشن محلة وطنية لزيادة وعي اجلمهور حبقوق                 
 .األطفال يف املشاركة

  احلقوق واحلريات املدنية-٤

 تسجيل املواليد

كما أهنا قلقة لعدم وجود     . يسـاور اللجنة قلق لعدم إدراك غالبية اآلباء يف الدولة الطرف ألمهية تسجيل املواليد              -٤٩٦
 .نظام ال مركزي شامل لتسجيل املواليد، ولفرض رسوم على اآلباء من أجل استصدار شهادات والدة ألطفاهلم

ـ   -٤٩٧  من االتفاقية، حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تضاعف جهودها الرامية إىل  ٧وء املـادة    ويف ض
ضمان تسجيل مجيع األطفال عند والدهتم، وذلك بطرق شىت، منها شن محالت توعية؛ كما حتثها على تيسري                 

كما توصي  . كزياًإجـراءات تسجيل املواليد، ال سيما بإلغاء رسوم التسجيل أو ختفيضها وجبعل النظام ال مر              
 .اللجنة الدولة الطرف بالعمل على تسجيل من مل يتم تسجيلهم عند الوالدة

 العنف

 .يساور اللجنة قلق إزاء استخدام العنف ضد األطفال من ِقَبل الشرطة ومن ِقَبل موظفني يف املؤسسات -٤٩٨

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي -٤٩٩

 البيانات عن مرتكيب العنف وضحاياه، مصنفة حسب اجلنس والعمر، بغية           إنشاء آلية جلمع   )أ( 
 تقييم نطاق املشكلة على الوجه الصحيح ووضع السياسات والربامج ملعاجلتها؛

وضع إجراءات وآليات فعالة لتلقي الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها، مبا يف ذلك مقاضاة              )ب( 
 لى املساعدة من أجل التعايف؛املقترفني، وضمان حصول ضحايا اإلساءات ع

التصـديق عـلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو                )ج( 
 الالإنسانية أو املهينة؛

التماس املساعدة التقنية من جهات شىت، من بينها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ومنظمة              )د( 
 .يف هذا الصدد) يفاليونيس(األمم املتحدة للطفولة 

 العقوبة البدنية

يساور اللجنة بالغ القلق النتشار ظاهرة معاقبة األطفال بدنياً على نطاق واسع يف الدولة الطرف ولعدم                 -٥٠٠
 .حظرها قانوناً
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 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٥٠١

عاقبة األطفال بدنياً، االضـطالع حبمـالت لتثقـيف اجلمهور باآلثار السلبية املترتبة على م            )أ( 
 وترويج أشكال إجيابية وغري عنيفة من التأديب كبديل عن العقوبة البدنية؛

 .سن قوانني تنص صراحة على حظر العقوبة البدنية يف األسرة وغريها من املؤسسات )ب( 

  البيئة األسرية والرعاية البديلة-٥

 مسؤوليات الوالدين

لدستور يقر بالتزام الوالدين كليهما بإعالة أبنائهما ومساعدهتم وتعليمهم، إال تنوه اللجنة مع التقدير بأن ا -٥٠٢
 . من االتفاقية١٨أنه يساورها القلق ألن القوانني احمللية والعرفية ال تتجلى فيها عموماً أحكام املادة 

سؤوليات وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ برامج للتوعية بأمهية مشاطرة األبوين امل              -٥٠٣
بينهما، ولتقدمي الدعم الضروري يف النهوض هبذه املسؤوليات، وإلدراج األحكام الدستورية التفاقية حقوق             

كما توصي اللجنة الدولة الطرف باالضطالع بدراسة       . الطفل ومواد هذه االتفاقية يف القانون العريف واحمللي       
 .شاملة عما لتعدد الزوجات من أثر يف حقوق الطفل

 التبين

يسـاور اللجنة قلق إزاء ارتفاع عدد حاالت التبين غري الرمسي، الذي يفتقر إىل ضمانات مراعاة مصاحل                  -٥٠٤
الطفل الفضلى والذي قد يفضي إىل مجلة أمور، منها استخدام صغار الفتيات املتبنيات تبنياً غري رمسي كخادمات                 

 .مرتليات

يلزم من تدابري لضمان جعل مجيع املمارسات القائمة        وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ كل ما          -٥٠٥
 من االتفاقية، وأن تشترط على كال الوالدين القانونيني أن يبديا           ٢١املتعلقة بالتبين متوافقة مع أحكام املادة       

كما توصي  . موافقتهما على التبين، وأن تضع آراء األطفال، عند االقتضاء، ومصاحلهم الفضلى، يف االعتبار            
 بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين        ١٩٩٣ الدولة الطرف بالتصديق على اتفاقية الهاي لعام         اللجنة

 .على الصعيد الدويل

 إمهال األطفال واإلساءة إليهم

يساور اللجنة قلق ألن مشكلة اإلمهال واإلساءة، مبا فيها اإلساءة اجلنسية، داخل األسرة ويف املدرسة يبدو  -٥٠٦
 .ة ال يستهان هبا، وفقاً ملعلومات من بينها سجالت املستشفياتأهنا مشكل

وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بإقامة نظام استجابة شامل يغطي البلد كله، يكون اهلدف منه تقدمي                 -٥٠٧
الدعم واملساعدة جلميع ضحايا العنف املرتيل، وبضمان إمكانية التماسهم املشورة وسبل االنتصاف ومساعدهتم 
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كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل وجود آلية فّعالة لتلقي   . لتعايف والعودة إىل وضعهم السابق    على ا 
 .الشكاوى ومتابعتها والتحقيق فيها، وأن تلتمس مساعدة فنية يف هذا الشأن

  خدمات الصحة األساسية والرعاية-٦

 األطفال املعوقون

ة عن مدى اإلعاقة وأشكاهلا وأسباهبا الرئيسية يف الدولة الطرف يساور اللجنة قلق لعدم وجود بيانات وافي -٥٠٨
كما يقلقها أن األطفال املعوقني، ال سيما أطفال املناطق الريفية النائية، ال تتاح هلم إمكانية احلصول على خدمات 

 .اجتماعية، مبا يف ذلك مرافق التعليم وإعادة التأهيل

 :يوتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يل -٥٠٩

أن تعزز اجلهود الرامية إىل مكافحة املواقف التمييزية من األطفال املعوقني، ال سيما فيما بني                )أ( 
 األطفال واآلباء، وإىل تعزيز مشاركتهم يف مجيع جوانب احلياة االجتماعية والثقافية؛

عليم جلميع  أن تضع استراتيجية تشمل تدريب املعلمني تدريباً مناسباً لضمان إتاحة فرص الت            )ب( 
األطفال املعوقني، وحيثما أمكن، إشراكهم يف النظام التعليمي الرئيسي يف ضوء القواعد املوحدة بشأن حتقيق               

وتوصيات اللجنة اليت اعتمدهتا يوم مناقشتها العامة     ) ٤٨/٩٦قرار اجلمعية العامة    (تكـافؤ الفرص للمعوقني     
 ).٣٣٩-٣١٠ ، الفقراتCRC/C/69" (حقوق األطفال املعوقني"بشأن 

 الصحة واخلدمات الصحية

تـنوه اللجـنة باالجتاه اهلبوطي املشجع يف معدالت الوفيات بني األطفال ويف التحسن يف نطاق التغطية                  -٥١٠
التطعيمية، إال أهنا قلقة الرتفاع معدل الوفيات بني األمهات أثناء احلمل والوالدة، الذي يعزى جزئياً إىل ارتفاع                 

ى أيدي غري متخصصني، ولعدم إتاحة إمكانية االستفادة من مرافق الرعاية الصحية وعدم كفاية عمليات التوليد عل
هـذه املـرافق، ولتفشي املالريا، والرتفاع عدد حاالت سوء التغذية وحاالت النقص يف املغذيات الدقيقة لدى                 

 .األمهات واألطفال، وحملدودية مياه الشرب املتاحة واملرافق الصحية الوافية

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٥١١

أن تعزز جهودها الرامية إىل تزويد اجملتمعات احمللية مبرافق رعاية صحية رفيعة اجلودة وتكون  )أ( 
 فرص الوصول إليها واالستفادة من خدماهتا متاحة؛

مليات أن تعمـل عـلى حتسني ما تبذله من جهود يف تدريب القابالت احملليات، مما يعزز ع                 )ب( 
 التوليد اآلمنة؛

أن تعاجل مسألة سوء التغذية وحاالت النقص يف املغذيات الدقيقة من خالل التثقيف وترويج               )ج( 
 املمارسات الغذائية الصحية، مبا يف ذلك اإلرضاع؛
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 أن تضاعف جهودها الرامية إىل الوقاية من املالريا ومعاجلتها؛ )د( 

 .شرب ومرافق صحية وافيةأن تضمن للجميع ماًء صاحلاً لل  )ه( 

 صحة املراهقني

يساور اللجنة قلق لعدم إيالء اهتمام كاٍف للمسائل املتعلقة بصحة املراهقني، مبا يف ذلك إمكانية احلصول  -٥١٢
كما يقلقها أن املراهقني ما . على املعلومات واخلدمات املتصلة بصحة املراهقني عموماً والصحة اإلجنابية خصوصاً    

ي التعرض لإلصابة باألمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي، ولعدم وقاية البنات من احتمال              زالـوا شديد  
 .وقوع احلمل، وإزاء ممارسة عمليات اإلجهاض السرية للمراهقات

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ كل ما يلزم من تدابري لوضع وتنفيذ سياسات وبرامج صحية  -٥١٣
ـ      ات الصـحة اإلجنابية، مبا يف ذلك التوعية باملمارسات اجلنسية اآلمنة وترويج هذه             وافـية بإتاحـتها خدم

 .املمارسات

 )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /فريوس نقص املناعة البشرية

تـنوه اللجـنة باملـبادرات العديـدة الـيت تتخذها الدولة الطرف ملعاجلة مسألة فريوس نقص املناعة                   -٥١٤
، إال أنه ما زال يساورها قلق بالغ إزاء تزايد عدد األطفال الذين             )اإليدز(مة نقص املناعة املكتسب     متالز/البشرية

 .ما برحوا يصابون هبذا املرض ويتأثرون به

وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي مسألة احترام حقوق الطفل لدى وضع وتنفيذ سياساهتا                -٥١٥
لصاحل األطفال ) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب / املناعة البشريةواسـتراتيجياهتا املتصلة بفريوس نقص   

للجنة بشأن فريوس   ) ٢٠٠٣ (٣املصابني هبذا املرض واملتأثرين به، ولصاحل أسرهم، وفقاً للتعليق العام رقم            
 ).CRC/GC/2003/3(وحقوق األطفال ) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /نقص املناعة البشرية

  التعليم واألنشطة الترفيهية والثقافية-٧

تسـتمد اللجـنة التشجيع مما تبذله الدولة الطرف من جهود يف سبيل إصالح نظامها التعليمي الوطين                  -٥١٦
وتنوِّه بأن من شأن التعليم القائم على اجملتمعات احمللية . ومعاجلة املسائل األساسية املتعلقة باملشاركة وجبودة التعليم

غري أنه  .  أطفـال األسر اليت تعيش يف مناطق بعيدة عن املدارس ينجذبون إىل املؤسسات التعليمية اجملتمعية               أن جيعـل  
يساورها قلق ألن معدالت االلتحاق باملدارس وتعلم القراءة والكتابة واالستمرار يف الدراسة ما زالت متدنية، وخاصة                

كما يساورها قلق   . ن به بني عدد األوالد وعدد البنات يف املدارس        يف مرحلة التعليم االبتدائي، ولوجود تباين ال يستها       
 .ألنه، نظراً لعدم إلزامية التعليم وعدم جمانيته، مل يتم حتديد سن لدخول مدارس التعليم االبتدائي وإلجناز هذا التعليم

نظامها التعليمي  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل مضاعفة جهودها يف سبيل إجناز عملية إصالح              و -٥١٧
الوطـين، ال سـيما تعزيز التدابري الرامية إىل زيادة معدالت االلتحاق يف التعليم االبتدائي واألساسي ومعدالت                 
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كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن حتدد سن دخول مدارس التعليم       . االستمرار فيه، وخاصة فيما يتعلق بالبنات     
 .ز هذا التعليم، وأن تدرج تعليم حقوق اإلنسان كجزء من املناهج التدريسيةاالبتدائي اإللزامي واجملاين وسن إجنا

  تدابري احلماية اخلاصة-٨

 األطفال املتأثرون بالرتاعات املسلحة

تقر اللجنة مبا تبذله الدولة الطرف من جهود يف سبيل إعادة تأهيل األطفال الذين كانوا جنوداً من قبل،                   -٥١٨
ألنه ما زال يوجد عدد ال يستهان به من األطفال الذين يعانون اآلثار الضارة للغاية املترتبة إال أهنا تعرب عن قلقها 
 .على املنازعات املسلحة

وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بوضع استراتيجية شاملة لضمان عدم الزج بأي أطفال يف املنازعات        -٥١٩
 .من قبل وإدماجهم يف اجملتمع على النحو املناسباملسلحة ولضمان إعادة تأهيل األطفال الذين كانوا جنوداً 

 االستغالل االقتصادي

 لعام ١٣٨ على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ٢٠٠٠ترحـب اللجنة بتصديق الدولة الطرف يف عام        -٥٢٠
 بشأن حظر أسوإ أشكال ١٩٩٩ لعام ١٨٢ بشأن احلد األدىن لسن االستخدام، وعلى اتفاقية املنظمة رقم  ١٩٧٣

تشـغيل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها، إال أهنا ما زالت قلقة إزاء العدد الكبري من األطفال الذين                  
 .يزاولون أعماالً شىت، من بينها العمل كخدم مرتليني

وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسة استقصائية لعدد األطفال العاملني خدماً مرتليني بغية               -٥٢١
فيذ تشريعات وسياسات ملنع ومكافحة مجيع أشكال االستغالل االقتصادي لألطفال، وفقاً التفاقييت            وضع وتن 

 .، ال سيما األطفال العاملون يف اخلدمات املرتلية١٨٢ و١٣٨منظمة العمل الدولية رقمي 

 االستغالل اجلنسي واالجتار باألشخاص

الت يف التشريع ذي الصلة وبصياغة مشروع خطة عمل تنوه اللجنة مع التقدير مبا أجري مؤخراً من تعدي -٥٢٢
وطنـية ملكافحة استغالل األطفال جتارياً ألغراض اجلنس ومكافحة االستغالل اجلنسي بسياقه األوسع، إال أهنا ما           
زالـت قلقة بشأن ما يبدو من ارتفاع عدد حاالت الدعارة بني األطفال يف الدولة الطرف واالفتقار إىل بيانات                   

 .سياسات وافية يف هذا الشأندقيقة و

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل على اإلسراع يف اعتماد خطة عملها الوطنية، وأن تتخذ كل  -٥٢٣
مـا يلزم من تدابري لوضع التشريع القائم موضع التنفيذ، وأن تضع سياسة فعالة وشاملة للتصدي الستغالل                 

كما توصي اللجنة الدولة الطرف . خاص حلماية الفتيات والنساءاألطفال لألغراض اجلنسية، مع إيالء اهتمام 
بتنفيذ سياسات وبرامج مناسبة من أجل منع هذه املمارسات وإعادة تأهيل األطفال الضحايا وإعادة إدماجهم، 

 جنسياً  وفقاً لإلعالن ومنهاج العمل وااللتزام العاملي املعتمدين يف املؤمترين العامليني ملناهضة استغالل األطفال            
 .٢٠٠١ و١٩٩٦ألغراض جتارية، املعقودين عامي 
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 تعاطي املخدرات

ترحب اللجنة بإنشاء املكتب الوطين للمخدرات من أجل التصدي ملشكلة تعاطي مواد اإلدمان، إال أهنا                -٥٢٤
 كما يقلقها .مـا زالت قلقة الرتفاع عدد األطفال الذين يتعاطون مواد خمدرة كاملاريوانا واخلمور املصنعة مرتلياً         

 .االفتقار إىل تشريعات وبرامج عالجية وافية يف هذا الشأن

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل على مكافحة تعاطي األطفال للمخدرات، وذلك بطرق منها  -٥٢٥
شـن محـالت تثقيفية تستهدف عامة اجلمهور، وأن تكفل لألطفال الذين يتعاطون املخدرات ومواد اإلدمان    

 االسـتفادة مـن هياكل وإجراءات فعالة من أجل َتلَقي املعاجلة والتماس املشورة والتعايف وإعادة                إمكانـية 
 .االندماج

 األطفال اجلاحنون

تقر اللجنة مبا تبذله الدولة الطرف من جهود يف سبيل حتسني نظام قضاء األحداث، إال أنه يساورها قلق                   -٥٢٦
، كما أهنا قلقة ألن األطفال احملتجزين ال ) سنوات٧(، لكونه متدنياً للغاية بشأن احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية

يتم دوماً فصلهم عن البالغني، ولعدم وجود نظام لإلفراج عن احملتجزين منهم ومراقبة سلوكهم، ولقلة اخلدمات                
 .املتاحة لألطفال اجلاحنني، كإعادة تثقيفهم، وتدريبهم مهنياً، وإسداء املشورة إليهم

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل وضع معايري قضاء األحداث موضع التنفيذ الكامل، وخاصة  -٥٢٧
 مـن االتفاقية، فضالً عن قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء  ٤٠ و٣٩ و ٣٧املـواد   

، )مبادئ الرياض التوجيهية   (، ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث       )قواعد بيجني (األحداث  
.  إلجراء مناقشة عامة بشأن إدارة شؤون قضاء األحداث        ١٩٩٥يف ضوء اليوم الذي كرسته اللجنة يف عام         

 :وعلى وجه اخلصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي

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

 صل األطفال احملتجزين عن البالغني؛أن تكفل ف )ب( 

أن تسـتحدث بـرامج تدريبية يف جمال املعايري الدولية ذات الصلة اليت يتعني على املهنيني                 )ج( 
 العاملني يف نظام قضاء األحداث أن يلتزموا هبا؛

أن تلـتمس تعاونـاً فنياً من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ومنظمة األمم                )د( 
 .، من بني جهات أخرى)اليونيسيف(ملتحدة للطفولة ا

  الربوتوكوالن االختياريان امللحقان باالتفاقية-٩

تالحـظ اللجنة أن الدولة الطرف مل تصدق على الربوتوكولني االختياريني امللحقني باالتفاقية واملتعلقني               -٥٢٨
 .وباشتراك األطفال يف النـزاعات املسلحةببيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف إنتاج املواد اخلليعة، 
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وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على الربوتوكولني االختياريني امللحقني باالتفاقية واملتعلقني         -٥٢٩
 . ببيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف إنتاج املواد اخلليعة، وباشتراك األطفال يف النـزاعات املسلحة

 نشر الوثائق -١٠

 من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح للجمهور عامةً على   ٤٤ من املادة    ٦يف ضوء الفقرة     -٥٣٠
نطاق واسع تقريرها األوَّيل والردود اخلطية اليت قدمتها، وأن تنظر يف نشر التقرير مع احملاضر املوجزة ذات الصلة                  

أن توزع هذه الوثيقة على نطاق واسع بغية إثارة النقاش بشأن         وينبغي  . واملالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة    
االتفاقـية وإذكـاء الوعي هبا وتنفيذها ورصدها يف الدوائر احلكومية والربملان ولدى عامة اجلمهور، مبا يف ذلك        

 .املنظمات غري احلكومية املعنية

  التقرير القادم-١١

 يف دورهتا التاسعة والعشرين بشأن تقدمي التقارير على أساس   تؤكد اللجنة، يف ضوء التوصية اليت اعتمدهتا       -٥٣١
، على أمهية األخذ مبمارسة لتقدمي التقارير       )CRC/C/114(دوري واليت ورد بياهنا يف تقريرها عن الدورة املذكورة          

ت الدول  ويتمثل أحد اجلوانب اهلامة ملسؤوليا    .  من االتفاقية  ٤٤تكـون مـتوافقة توافقـاً تاماً مع أحكام املادة           
األطراف جتاه األطفال مبوجب االتفاقية يف ضمان إتاحة فرص منتظمة للجنة حقوق الطفل للنظر يف التقدم احملرز يف 

ويف هذا الصدد، يعترب قيام الدول األطراف بتقدمي التقارير على أساس منتظم ويف الوقت احملدد هلا                . تنفيذ االتفاقية 
ئي يرمي إىل مساعدة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماهتا بتقدمي التقارير على            وكتدبري استثنا . أمـراً بالغ األمهية   

أساس االمتثال الكامل ألحكام االتفاقية، تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريريها الدوريني الثاين والثالث يف           
. يه تقدمي تقريرها الثالث   ، وهو التاريخ الذي يتعني ف     ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٣٠تقريـر موحـد يف موعد أقصاه        

وتنتظر اللجنة  ). CRC/C/118انظر الوثيقة   ( صفحة   ١٢٠وينـبغي أال يتجاوز عدد صفحات هذا التقرير املوحد          
 .من الدولة الطرف أن تقدم تقاريرها بعد ذلك كل مخس سنوات، على حنو ما تنص عليه االتفاقية

 سلوفينيا: املالحظات اخلتامية

  ٩٣٩ و ٩٣٨يف جلستيها   ) CRC/C/70/Add.19(التقرير الدوري الثاين لسلوفينيا     نظـرت اللجـنة يف       -٥٣٢
  ٩٤٦، واعتمدت يف جلستها ٢٠٠٤يناير / كـانون الثاين  ٢٦املعقودتـني يف    ) 939 و CRC/C/SR.938انظـر   (
)CRC/C/SR.946 ( املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٣٠املعقودة يف . 

  مقدمة-ألف 

ترحـب اللجـنة بتقدمي التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف الذي يتبع املبادئ التوجيهية لعملية إعداد                 -٥٣٣
وتنوه اللجنة مع التقدير باحلوار الصريح والبناء ). CRC/C/Q/SVN/2(التقرير وللردود اخلطية على قائمة املسائل 

 .الذي دار مع وفد الدولة الطرف
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  اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته تدابري املتابعة-باء 

 :ترحب اللجنة بعدد من التطورات اإلجيابية يف الفترة املشمولة بالتقرير، ومنها -٥٣٤

  من االتفاقية؛٩ من املادة ١قيام الدولة الطرف رمسياً مؤخراً بسحب حتفظها على الفقرة  )أ( 

 بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال       ١٩٩٣ي لعام    على اتفاقية الها   ٢٠٠٢التصديق يف عام     )ب( 
 التبين على الصعيد الدويل؛

اعتماد التدابري التشريعية وغريها من التدابري الرامية إىل حتسني إدماج األطفال ذوي االحتياجات             )ج( 
ي االحتياجات  اخلاصـة يف األشـكال النظامية للتعليم، مبا يف ذلك اعتماد قانون التوجيهات بشأن األطفال ذو               

 ؛٢٠٠٠التعليمية اخلاصة يف عام 

، الذي ُرفع فيه سن استحقاق اإلعانة لرعاية خاصة ١٩٩٩اعتماد قانون عائدات األسرة يف عام  )د( 
للطفل، حبيث يتلقى ويل الطفل املصاب مبرض خطري أو الطفل الذي يشكو من عاهة عقلية أو بدنية والذي يواظب 

  سنة؛٢٦لغ الطفل أو الشاب سن على املدرسة إعانة حىت يب

اعتماد تشريع جديد حيدد حقوق طاليب اللجوء والالجئني، مبا يف ذلك قانون األجانب وقانون                )ه( 
 ؛٢٠٠٢لعام ) ZZat-A(، وكذلك اإلضافات اليت أدخلت على قانون وضع الالجئني املؤقتني ١٩٩٩اللجوء لعام 

 بشأن حظر أسوأ أشكال     ١٨٢ة العمل الدولية رقم      على اتفاقية منظم   ٢٠٠١التصديق يف عام     )و( 
 عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها؛

، الذي يعزز حقوق الطفل يف اإلدالء بوجهة ٢٠٠٣اعـتماد قـانون اإلجراءات املدنية اجلديد يف عام     )ز( 
 .يث عن بعضها فيما يلي أدناهنظره يف اإلجراءات املدنية، باإلضافة إىل تدابري تشريعية أخرى سوف يأيت احلد

  دواعي القلق الرئيسية واالقتراحات والتوصيات-جيم 

  تدابري التنفيذ العامة-١

 التوصيات السابقة للجنة

) ١٩٩٦أكتوبر  / تشرين األول  ٣٠ املؤرخة يف    CRC/C/15/Add.65(ترحب اللجنة بأن بعض توصياهتا السابقة        -٥٣٥
ك التوصيات مل تأخذ نصيباً وافياً من االهتمام، مبا فيها التوصيات املتعلقة بالتنسيق       قد ُنفذت، ولكنها تأسف ألن معظم تل      

وتدابري ختفيض معدل   ) ٢٤الفقرة  (وختصيص املوارد   ) ٢٢الفقرة  (ونشر املعلومات والتدريب بشأن االتفاقية      ) ٢١الفقرة  (
 ).٢٥الفقرة (ل األسرة وتدابري مكافحة سوء املعاملة واالعتداء داخ) ٢٣الفقرة (ترك املدرسة 

وحتـث اللجنة الدولة الطرف على أن تبذل قصارى جهدها لتنفيذ التوصيات السابقة اليت مل تأخذ                 -٥٣٦
 .نصيبها من االهتمام وكذلك التوصيات الواردة يف الوثيقة احلالية
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 التشريعات والتنفيذ

ذهتا الدولة الطرف لتعزيز محاية حقوق الطفل، ترحب اللجنة بالتدابري التشريعية العديدة واملختلفة اليت اخت -٥٣٧
ولكنها تشعر بالقلق إزاء نقص التدابري الفعالة املتخذة لتنفيذ مجيع القوانني املعتمدة مؤخراً، مما ميثل انفصاماً بني                 

 .القانون واملمارسة

لكايف من املوارد املالية وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري الالزمة، مبا يف ذلك توفري القدر ا -٥٣٨
 .والبشرية، بغية تنفيذ القوانني، مبا فيها تلك املعتمدة حديثاً

 هياكل الرصد املستقلة

تالحظ اللجنة بعني الرضى أن مكتب أمني مظامل حقوق اإلنسان يف سلوفينيا بدأ العمل بوصفه مؤسسة                 -٥٣٩
م املقترحات املطروحة والرامية إىل تعيني نائب       كما تالحظ اللجنة باهتما   . مستقلة من مؤسسات حقوق اإلنسان    

 .ألمني املظامل أو أمني مظامل خاص يتناول حتديداً حقوق الطفل

وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف إما بإنشاء منصب نائب أمني مظامل، كفرع داخل مكتب أمني  -٥٤٠
ل، مدعوماً بالقدر الكايف من املوارد      مظـامل حقـوق اإلنسان، أو بإنشاء منصب منفصل ألمني مظامل األطفا           

) ٢٠٠٢( للجنة ٢البشرية واملالية، من أجل رصد مستقل وفعال لتنفيذ حقوق الطفل طبقاً للتعليق العام رقم 
وعالوة على ذلك   . بشـأن دور املؤسسـات الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان يف محاية وتعزيز حقوق الطفل             

 تعميم املعلومات حول إمكانية تقدمي الشكاوى إىل أمني مظامل حقوق           توصـي اللجنة الدولة الطرف بضمان     
 .اإلنسان وذلك على أوسع نطاق ممكن وبطريقة تراعي األطفال

 التنسيق

تتمتع ترحب اللجنة بإنشاء جملس الطفل كهيئة استشارية لدى وزارة العمل واألسرة والشؤون االجتماعية  -٥٤١
غري أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق إزاء الطابع االستشاري احملض هلذه            . بري تنفيذ االتفاقية  باملسؤولية اإلمجالية لتنسيق تدا   

 .اهليئة وإزاء نقص اهلياكل واآلليات الواضحة من أجل التنسيق الفعال لتدابري تنفيذ االتفاقية

قوم مثالً بتخويل وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف بإنشاء آليات فعالة لتنسيق تنفيذ االتفاقية، بأن ت         -٥٤٢
وزارة العمل واألسرة والشؤون االجتماعية والية واضحة يف هذا الصدد وتزويدها بالقدر الكايف من املوارد               

وتشجع الدولة الطرف على التماس املساعدة التقنية من منظمة األمم املتحدة           . الالزمـة لدورهـا التنسيقي    
 .للطفولة وغريها يف هذا اجملال

 ةخطة العمل الوطني

برنامج التنمية  "، بعنوان   ٢٠١٣-٢٠٠٣ترحـب اللجنة بصياغة خطة عمل وطنية لرعاية الطفل للفترة            -٥٤٣
، وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية ملنظمة األمم املتحدة         "الوطنـية لتحسـني وضع الطفل يف مجهورية سلوفينيا        

 . للطفولة، وتشدد على أمهية ضرورة تنفيذها على حنو فعال
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صي اللجنة الدولة الطرف باحلرص على أن تشمل خطة العمل الوطنية لرعاية الطفل مجيع جماالت وتو -٥٤٤
 واليت ٢٠٠٢االتفاقية وأن تأخذ يف االعتبار الوثيقة اخلتامية لدورة األمم املتحدة االستثنائية بشأن الطفل لعام 

ر الكايف من املوارد بغية تنفيذ اخلطة وينبغي للدولة الطرف أن ختصص القد". عامل صاحل لألطفال"حتمل عنوان 
 .وضمان فعالية عمل جملس الطفل وغريه من اهليئات اليت سيناط هبا مهمة تعزيز اخلطة ورصدها

 املوارد

ترحـب اللجنة باملعلومات اليت تتناول خمصصات امليزانية للصحة والتعليم واخلدمات االجتماعية، وال سيما فيما           -٥٤٥
 .طفال واألولياء واألسرة، ولكنها تشعر بالقلق إزاء اخنفاض مقدار بعض هذه املخصصاتيتعلق باستحقاقات األ

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص املوارد على حنو منهجي ومفصل وذلك لتوفري صورة واضحة عن                -٥٤٦
 االتفاقية، إىل أقصى حدود      من ٤اجتاهات منط ختصيص املوارد يف امليزانية وضمان إتاحة املوارد، عمالً بأحكام املادة             

 .املوارد املتاحة وذلك للوفاء باحتياجات مجيع األطفال ولتصحيح الفوارق املتصلة بالفقر

 مجع البيانات

إذ ترحـب اللجنة بكمية البيانات اإلحصائية الواردة يف تقرير الدولة الطرف والردود اخلطية على قائمة                -٥٤٧
كما تشعر اللجنة بالقلق ألن     . يست مفصلة مبا فيه الكفاية حبسب الفئات املستضعفة       املسـائل، فإهنا تالحظ أن البيانات ل      

 .قواعد البيانات واحملفوظات يف الدولة الطرف غري منسقة مبا فيه الكفاية لتوليد مثل هذه البيانات األكثر حتديداً

وتقييم البيانات املقارنة وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة تعزيز جهودها لوضع نظام شامل جلمع  -٥٤٨
وينبغي . واملفصـلة املتعلقة باالتفاقية، مبا يف ذلك حتسني التكامل بني قواعد البيانات واحملفوظات ذات الصلة       

 سنة وأن تكون مفصلة حبسب فئات األطفال الذين         ١٨هلـذه البـيانات أن تشمل مجيع األطفال دون سن           
طرف أيضاً أن تضع مؤشرات لكي ترصد وتقّيم على حنو فعال           وينبغي للدولة ال  . حيـتاجون إىل محاية خاصة    

 .التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية وأن تقّيم أيضاً وقع السياسات اليت تتناول األطفال

 نشر االتفاقية/التدريب

 نسخة، وهو يتضمن ٢ ٠٠٠تالحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف وضعت ونشرت تقريراً، طبع منه         -٥٤٩
ر األويل واملالحظات اخلتامية اليت أبدهتا اللجنة بشأنه، وترمجات إلعالن حقوق الطفل واتفاقية حقوق الطفل التقري

ومع ذلك فإن اللجنة تشعر ). قواعد بيجني(وقواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث          
يعملون مع األطفال ومن أجلهم وكذلك لدى عامة        بـالقلق ألن مسـتوى الوعي باالتفاقية لدى املهنيني الذين           

 .اجلمهور، ال سيما األطفال أنفسهم، ما زال منخفضاً

على تعزيز وتوسيع ومواصلة برناجمها بشأن نشر املعلومات املتعلقة ) أ(وتشجع اللجنة الدولة الطرف  -٥٥٠
وعلى ) ب(عات ومستويات احلكومة؛    باالتفاقـية وتنفيذها بني األطفال واألولياء واجملتمع املدين ومجيع قطا         

وضـع بـرامج تدريبية منهجية مستمرة تتناول حقوق اإلنسان، مبا فيها حقوق الطفل، وذلك لفائدة مجيع                 
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واملوظفني  مثل القضاة واحملامني واملوظفني املكلفني بإنفاذ القانون       (األشخاص الذين يعملون مع األطفال ومن أجلهم      
 ).ت احمللية واملعلمني والعاملني يف الصحة وعلى وجه اخلصوص األطفال بالذاتعامة واملسؤولني يف احلكوما

 التعاون مع املنظمات غري احلكومية

إذ حتيط اللجنة علماً بأن عدداً من املنظمات غري احلكومية تلقت نسخة من مشروع التقرير الدوري الثاين  -٥٥١
مل تكن منهجية حيث ُعمم مشروع التقرير على عدد         إلبـداء التعلـيقات عليه فقد الحظت أن هذه املشاورات           

 .حمدود فقط من املنظمات كما أن املهلة املتاحة إلبداء التعليقات كانت قصرية جداً

وُتشـجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز تعاوهنا مع املنظمات غري احلكومية وعلى إشراك هذه املنظمات                 -٥٥٢
يت تعمل مع األطفال ومن أجلهم على حنو أكثر منهجية خالل مجيع مراحل تنفيذ              وغريها من قطاعات اجملتمع املدين ال     

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدعم وتساعد مالياً املنظمات غري احلكومية، ال سيما تلك اليت ُتقدم                 . االتفاقية
 .الهلا كامالًاخلدمات وتستكمل اجلهود اليت تقوم هبا الدولة الطرف، مع احلفاظ على احترام استق

  املبادئ العامة-٢

 عدم التمييز

إذ حتـيط اللجنة علماً مبختلف الربامج الرامية إىل حتسني وضع طائفة غجر الروما، فإهنا ما زالت تشعر                   -٥٥٣
بقلق إزاء مشاعر التحامل والتمييز اليت ما زالت واسعة االنتشار ضد هذه الطائفة وغريها من األقليات يف الدولة                  

كما تالحظ اللجنة بقلق أن أطفال طائفة الروما ما زالوا من . ومنها البوسنة والصرب واأللبان والكرواتالطرف، 
بني أكثر الفئات املستضعفة يف سلوفينيا وأن بعض الربامج اهلادفة إىل النهوض مبجتمعات الروما ُتمّيز بني اجملتمعات 

وعالوة على ذلك، وإذ ترحب اللجنة بالتدابري . موعة الثانيةمن غجر الروما وتستبعد اجمل" غري األصلية"و" األصلية"
املـتخذة لتيسـري إدماج أطفال طائفة الروما يف املدارس االبتدائية النظامية، فإهنا تشعر بالقلق إزاء الرقم املرتفع                  

 .ألطفال الروما الذين تشملهم املدارس املخصصة لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة

ة الدولة الطرف بتعزيز جهودها ملناهضة التنميط السليب والتمييز ضد أطفال الروما            وتوصـي اللجن   -٥٥٤
وفضالً عن ذلك فإن اللجنة توصي الدولة       . واألطفـال الذيـن ينتمون إىل أقليات أخرى يف الدولة الطرف          

طفال الطـرف باختاذ مزيد من اإلجراءات لتحسني مستوى معيشة أطفال الروما ولضمان أن مجيع هؤالء األ               
جيـري إدماجهم يف التيار الرئيسي للتعليم، حبيث ُتقدم املساعدة اخلاصة والدعم ألطفال الروما يف الفصول                

 .كما توصي الدولة الطرف بوضع حد للتمييز بني طائفة الروما من األصليني وغري األصليني. االعتيادية يف املدرسة

 احترام آراء الطفل

 الذي يتيح لألطفال البالغني ٢٠٠٣اد قانون اإلجراءات املدنية اجلديد يف عام تالحظ اللجنة باهتمام اعتم -٥٥٥
 سنة من العمر أو أكثر والذين يدركون معىن ما يقومون به من أعمال وما يترتب عليها من العواقب القانونية ١٥

ى احملكمة، عندما تصدر    كما يقضي القانون بأنه يتعني عل     . فرصة االستقالل يف املشاركة يف اإلجراءات القانونية      
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حكمـاً بشـأن حضانة الطفل ورعايته، إبالغ الطفل الذي بلغ العاشرة من العمر أو جتاوزها حبقه يف التعبري عن    
غري أن اللجنة تشعر بالقلق ألن األطفال ما زالوا حمرومني غالباً من إمكانية التعبري عن آرائهم أثناء االتصال . آرائه

 .دمات االجتماعية، مبا فيها مراكز العمل االجتماعيباملؤسسات العامة أو اخل

 من االتفاقية، باختاذ التدابري الكفيلة بإعطاء األطفال فرصة التعبري ١٢وتوصي اللجنة، يف ضوء املادة  -٥٥٦
ات وإمنا يف مجيع اإلجراء   ) كتلك املتعلقة باحلضانة أو حق الزيارة     (عـن آرائهم ليس فقط يف إجراءات القانون املدين          

وعالوة على ذلك توصي اللجنة بتوسيع      . القانونية وعمليات اختاذ القرار األخرى، مبا فيها مراكز العمل االجتماعي         
 .نطاق احلق يف اإلدالء بالرأي لألطفال دون العاشرة من العمر القادرين على فهم فحوى اإلجراءات

  احلقوق واحلريات املدنية-٣

 ١٩٩٩فرباير / شباط٤ املؤرخ يف U-I 284/94(رين عن احملكمة الدستورية تالحظ اللجنة احلكمني الصاد -٥٥٧
 من األشخاص الذين    ١٨ ٣٠٠القاضيني بشطب أمساء حنو     ) ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٣ املـؤرخ يف     U-I-246/02و

ام ينـتمون إىل أجزاء أخرى من مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية السابقة من سجل اإلقامة الدائمة يف ع            
.  لـيس هلما أي أساس قانوين وأنه ينبغي إعادة وضع اإلقامة الدائمة مبفعول رجعي لألشخاص املتأثرين                ١٩٩٢

وتشعر اللجنة بالقلق ألن العديد من األطفال تأثروا سلباً من عملية الشطب هذه إذ إهنم فقدوا كما فقدت أُسرهم 
ات األسرة نتيجة فقداهنم وضع اإلقامة الدائم، وألن بعض احلق يف الرعاية الصحية واملساعدة االجتماعية واستحقاق

 . أصبحوا عدميي اجلنسية١٩٩٢األطفال الذين ولدوا يف سلوفينيا بعد عام 

وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف بالعمل على التنفيذ الكامل والعاجل لقرارات احملكمة الدستورية،              -٥٥٨
لية الشطب واحلرص على متتعهم جبميع احلقوق مبوجب        وتعويـض األطفـال الذين تأثروا سلباً من جراء عم         
 .االتفاقية أسوة بغريهم من األطفال يف الدولة الطرف

  البيئة األسرية والرعاية البديلة-٤

 البيئة األسرية

ترحب اللجنة بالتغيريات املقترحة على قانون الزواج والعالقات األسرية املوجزة يف الردود اخلطية للدولة          -٥٥٩
 على قائمة املسائل، ولكنها تشعر بالقلق ألن حق الطفل الذي فُصل عن أحد والديه باحلفاظ على اتصال                  الطرف

 .منتظم مع كال الوالدين وغريمها من األقرباء ال يتمتع باحلماية الكافية يف ظل التشريعات الراهنة

لزواج والروابط األسرية   وتشـجع اللجنة الدولة الطرف على استعجال إعمال التغيريات يف قانون ا            -٥٦٠
 .واختاذ مجيع التدابري الضرورية حلماية حق الطفل باحلفاظ على االتصال مع كال الوالدين

وتقـدر اللجـنة العمل والدور اللذين تضطلع هبما مراكز العمل االجتماعي يف توفري املساعدة اإلدارية                 -٥٦١
تشعر بالقلق إزاء نقص التدابري املالئمة والفعالة لتعزيز        وغريهـا من أنواع املساعدة إىل األطفال واألسر، ولكنها          

 .القدرات املهنية لدى موظفي هذه املراكز، وكذلك إزاء اإلجراءات املطولة غالباً اليت تطبق يف هذا الشأن
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وتوصـي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع اخلطوات الالزمة لتوفري التدريب املستمر ملوظفي مراكز               -٥٦٢
الجتماعي وتوفري التدابري اإلدارية والقانونية والعملية الفعالة لضمان جودة وكفاءة مجيع األنشطة يف             العمل ا 

 .هذه املؤسسات

 حتصيل النفقة

، الذي يزيل قيود الدخل بشأن      ٢٠٠٢إذ ترّحـب اللجنة بقانون تعديل  صندوق الضمان والنفقة لعام             -٥٦٣
بالقلق ألن حتصيل النفقة ال يتمتع باحلماية الكافية ال يف القانون وال يف ممارسة احلق يف تعويض النفقة، فإهنا تشعر 

 .املمارسة وألن اإلجراءات اإلدارية واإلجراءات يف احملاكم الرامية إىل إعمال احلق يف النفقة غالباً ما تكون مطولة

ريعات اخلاصة بدفع النفقة مبزيد     وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ املزيد من التدابري لضمان تنفيذ التش            -٥٦٤
 .من الفعالية، مبا فيها ضمان إجراءات عاجلة يف احملكمة والتطبيق الصارم لألوامر اإلدارية وأوامر احملكمة

 التبّني والتكفّل

 الذي ينص على مزيد من التنظيم       ٢٠٠٣إذ ترحـب اللجـنة بقانون تنفيذ أنشطة التكفّل اجلديد لعام             -٥٦٥
 التكفّل، فإهنا تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية آليات استعراض ورصد عمليات إيداع األطفال              املـنهجي ألنشـطة   

وعالوة على ذلك فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء نقص املعايري واألنظمة اخلاصة بالتبّني وكذلك عدم               . املكفولـني 
 .توفر سجل وطين ألحوال التبين

ل التشريعات اخلاصة بالتكفل والتبين ألحكام االتفاقية       وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بضمان امتثا       -٥٦٦
وينبغي .  بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل١٩٩٣وألحكام اتفاقية الهاي لعام 

وفضالً . لقانون التبين أن يضمن حق الطفل يف معرفة أصله وإمكانية االطالع على املعلومات اخلاصة خبلفيته              
تنظيم سجل وطين باألطفال املرشحني للتبين وباألسر املؤهلة        ) أ: (لـك توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي       عـن ذ  

 وضع آليات لرصد حالة األطفال املكفولني واملتبنني؛       ) ب(للتـبين، يـأخذ بكامل االعتبار مصاحل الطفل الفضلى؛          
 .ن الكفاءة بإجراءات التكفل والتبيناحلرص على قيام فريق مؤهل متعدد االختصاصات وعلى درجة م) ج(

 اإلساءة واإلمهال

ترحب اللجنة باملعلومات اليت مفادها أن قانون الشرطة قد جرى تعديله حبيث ميكّن الشرطة من استبعاد                 -٥٦٧
 أيام  ١٠أي مدعى عليه باالعتداء على طفل أو بارتكاب أي شكل آخر من أشكال عنف األسرة من املرتل ملدة تصل إىل                     

لكن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق إزاء ما يبدو من انتشار ظاهرة            .  يوماً ٣٠ميكّـن احملـاكم من متديد هذه الفترة حىت          و
وعالوة على ذلك، وإذ تالحظ أن قانون منع العنف يف األسرة هو قيد             . االعتداء على األطفال يف األسرة ويف املؤسسات      
 .ابري الوقاية واحلماية املتخذة للتصدي للمشكلةاإلعداد فهي تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية تد

وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة وتعزيز جهودها للتصدي ملشكلة االعتداء على الطفل باختاذ              -٥٦٨
 :مجيع التدابري، ومنها
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ضمان التنفيذ الكامل والفعال للتغيريات املُدخلة على قانون الشرطة وتوفري التدريب املستمر  )أ( 
 الئم ألفراد الشرطة والقضاة؛وامل

استعجال صياغة واعتماد القانون اخلاص باحلماية من العنف يف األسرة والتغيريات املتصلة به  )ب( 
يف قانون األسرة، والتدابري التشريعية اليت ينبغي أن تنص على اإلجراءات واآلليات الفعالة لتلقي الشكاوى               

 خل عند الضرورة؛ورصدها والتحقيق فيها مبا يف ذلك التد

ضـمان التحقـيق يف حـاالت إسـاءة املعاملة ومالحقتها وجتنب وصم الطفل الضحية يف                 )ج( 
 اإلجراءات القانونية ومحاية خصوصيته؛

توفري التدريب لألولياء واملعلمني واملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني والعاملني يف جمال الرعاية            )د( 
لصحة واألطفال أنفسهم يف جمال التعرف على حاالت سوء املعاملة واإلبالغ عنها            والقضاة واملهنيني يف جمال ا    

 والتحكم هبا، وذلك بسلوك منهج متعدد التخصصات ومتعدد القطاعات؛

 املتعدد التخصصات الذي يتناول قضايا اإلساءة إىل قضمان التنسيق الفعال بني أعضاء الفري  )ه( 
 األطفال وإمهاهلم؛

 مالت تثقيف عامة بشأن العواقب السلبية لسوء معاملة األطفال؛القيام حب )و( 

 .توفري املرافق الالزمة لرعاية الضحايا وضمان تعافيهم واندماجهم من جديد )ز( 

وتالحـظ اللجـنة بقلـق ارتفاع معدل العنف يف املدارس الذي ميارسه املعلمون أو املوظفون والعنف                  -٥٦٩
. لك بعض املواقف النابية والتهجمية من جانب بعض املعلمني جتاه التالميذ        والترهيـب بـني األتـراب، مبا يف ذ        

 ُعهد إليها   ٢٠٠٣وترحب يف هذا الصدد بتعيني جلنة لتحليل مشكلة العنف يف دوائر التعليم يف سلوفينيا يف عام                 
 .معلمنيبتقدمي مقترحات بشأن تدابري التصدي حلاالت العنف، مبا يف ذلك التدريب اإلضايف املنتظم لل

وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري لضمان تطبيق االنضباط يف املدارس مبا يكفل احترام                  -٥٧٠
وتشجع أيضاً الدولة الطرف على ضمان توفري الدعم الكايف للجنة اليت عيَّنها وزير التعليم              . الكرامة اإلنسانية للطفل  

وعالوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز . يف سلوفينيا لتحلـيل مشـكلة العـنف يف النظام التعليمي          
 .التدابري للتصدي ملشكلة العنف عموما بني املراهقني، وذلك من خالل محالت التعليم وإذكاء الوعي وغريها

 العقوبة البدنية

رتل وألن آخر   تشـعر اللجـنة بـالقلق لغـياب التشريعات الصرحية اليت حتظر العقوبة البدنية داخل امل                -٥٧١
 .مشروعات التعديل على قانون الزواج والروابط األسرية ال تشتمل على مثل هذا احلظر

وتوصـي اللجـنة أن تعمد الدولة الطرف إىل تعزيز جهودها للتصدي ملشكلة سوء معاملة األطفال                 -٥٧٢
ف من خالل احلمالت    داخـل األسرة، مبا يف ذلك إذكاء الوعي بأشكال التأديب البديلة دون استخدام العن             
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وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضا على النظر يف إمكانية إدراج حظر صريح ملعاقبة األطفال بدنياً داخل . العامة
األسرة، إما يف مشروع التعديالت املدخلة على قانون الزواج والروابط األسرية أو يف القانون اخلاص الذي                

 .اد حالياًيتناول منع العنف داخل األسرة قيد اإلعد

  خدمات الصحة األساسية والرعاية-٥

 األطفال املعوقون

تالحظ اللجنة بقلق أن تدابري تنفيذ القانون اخلاص بتوجيه األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة، الصادر يف  -٥٧٣
فادة من ، مل تعتمد بعد ومن مث فإن األطفال املعوقني غري املسجلني يف مؤسسات خاصة ال ميكنهم االست٢٠٠٠عام 

 .كما تشعر بالقلق إزاء اخنفاض مستوى التحاق األطفال اإلناث املعوقني يف املدارس. الربامج اليت نص عليها القانون

) ٤٨/٩٦قرار اجلمعية العامة    (ويف ضـوء القواعـد املوحـدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني              -٥٧٤
حقوق األطفال  "للمناقشة العامة اليت تناولت     والتوصـيات الـيت اعـتمدهتا اللجنة يف اليوم الذي خصصته            

، تشجع اللجنة الدولة الطرف على استعجال اعتماد        )٣٣٩ إىل   ٣١٠، الفقرات من    CRC/C/69" (املعوقني
تنفـيذ الـتدابري اليت تتعلق بالقانون اخلاص بتوجيه األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة، وأن تنظر يف مسألة                 

 . اإلناث املعوقني يف املدارساخنفاض مستوى التحاق األطفال

 الصحة واخلدمات الصحية

إذ تقر اللجنة التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لضمان توفري الرعاية الصحية األساسية ألضعف الفئات                -٥٧٥
 نسبياً  يف اجملـتمع واملؤشرات اإلمجالية للصحة اجليدة يف سلوفينيا، فإهنا تشعر بالقلق إزاء احلالة الصحية املتردية               

لبعض األطفال، وال سيما أولئك الذين ينتمون إىل طائفة غجر الروما، وكذلك إزاء معدل وفيات األمومة املرتفع 
 .وفضالً عن ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء تزايد انتشار تعاطي الكحول والتدخني بني املراهقني. نسبياً

تمام لتحديد ومعاجلة أسباب تردي احلالة الصحية       وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بإيالء أولوية االه        -٥٧٦
كما توصي الدولة الطرف بأن     . لـدى بعض األطفال، وال سيما أطفال طائفة الروما، وارتفاع معدل وفيات األمومة            

 .أو الكحول/تتخذ املزيد من التدابري الوقائية وأن تبادر إىل عالج املراهقني الذي يفرطون يف تعاطي التدخني و

 لعقليةالصحة ا

 سنة  ١٩ و ٧تالحـظ اللجنة بقلق زيادة عدد حاالت االنتحار بني الشبان الذين تتراوح أعمارهم بني                -٥٧٧
 .وذلك أثناء الفترة اليت يشملها التقرير

. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها وبراجمها الرامية إىل درء حاالت االنتحار بني الشبان              -٥٧٨
ولة الطرف بتوفري املشورة النفسية االجتماعية لألطفال الذين يعانون من مشكالت يف            كما توصي اللجنة الد   

الصـحة العقلـية وألولئك الذين يتعرضون ملختلف أشكال االعتداء وذلك لتحسني إمكانية الكشف املبكر             
 .الحتماالت االنتحار والعمل على درئها
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 الضمان االجتماعي

ـ         -٥٧٩ تخذة حملاربة الفقر، مبا فيها برنامج العمل ملكافحة الفقر واالستبعاد          إذ ترحـب اللجـنة بالـتدابري امل
، فإهنا تشعر بقلق إزاء انتشار الفقر يف الدولة الطرف وخصوصاً بني طائفة             ٢٠٠٠االجـتماعي، املعتمد يف عام      

 .غجر الروما واألسر اليت يرعاها أحد الوالدين منفرداً

ة وتعزيز التدابري ملكافحة الفقر، مبا فيها التدابري اخلاصة اليت          وتوصـي اللجنة الدولة الطرف مبواصل      -٥٨٠
 .تستهدف األسر اليت يرعاها أحد الوالدين منفرداً وطائفة الروما

  التعليم واألنشطة الترفيهية والثقافية-٦

 التعليم، مبا يف ذلك التدريب املهين والتوجيه

ي من مثان إىل تسع سنوات وزيادة معدل االلتحاق مبرحلة          إذ ترحب اللجنة بتوسيع نطاق التعليم االبتدائ       -٥٨١
 .التعليم الثانوي املسجلة يف فترة التقرير، فإهنا تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل التسرب يف مرحلة التعليم الثانوي

 .نويوتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري ملعاجلة ارتفاع معدل التسرب يف مرحلة التعليم الثا -٥٨٢

 أهداف التعليم

إذ تالحـظ اللجنة بارتياح إدراج تعليم حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية يف سلوفينيا فإهنا تالحظ أن                  -٥٨٣
 .هذا املوضوع ليس مدرجاً يف املستوى اجلامعي ملعلمي الغد

يف مناهج وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إدراج تعليم حقوق اإلنسان، وخصوصاً حقوق الطفل،  -٥٨٤
تدريـب املعلمني على املستوى اجلامعي وكذلك تعزيز اجلهود الرامية إىل النهوض داخل بيئة املدرسة بروح                

 .التفاهم والسلم والتسامح واملساواة بني اجلنسني والصداقة بني مجيع الشعوب واجملموعات اإلثنية والدينية

  تدابري احلماية اخلاصة-٧

 )األطفال الالجئون واملشردون داخلياً (األطفال يف األحوال الطارئة

تالحظ اللجنة بارتياح أن األطفال الذين هم يف وضع اللجوء املؤقت ميكنهم االلتحاق بالتعليم االبتدائي                -٥٨٥
ولكنها تشعر بالقلق ألن مدى توفري خدمات       . والـثانوي يف نفـس الظروف اليت يتمتع هبا األطفال يف سلوفينيا           

 .الء األطفال مل تنظم قانوناً بعدالرعاية الصحية هلؤ

وتشـجع اللجـنة الدولة الطرف على اختاذ املزيد من التدابري لضمان منح أطفال ملتمسي اللجوء                 -٥٨٦
 .والالجئني تكافؤ فرص احلصول على اخلدمات، مبا فيها الرعاية الصحية

 اليت تنص على    ٢٠٠٢ب لعام    والتعديالت على قانون األجان    ١٩٩٩ترحب اللجنة بقانون اللجوء لعام       -٥٨٧
أن احلاالت اليت تتناول األطفال واملراهقني ينبغي أن حتظى باألولوية وأن جتهز بسرعة باإلضافة إىل ضرورة تعيني                 
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غري أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء . وصي قانوين على األطفال املنفصلني عن ذويهم يف إجراءات الطرد خارج احلدود
ن األطفال غري املصحوبني ال يتوفر هلم الدعم الكايف أثناء إجراءات اللجوء وأن عملية تعيني               التقارير اليت مفادها أ   

 .وصي قانوين هلؤالء األطفال تستغرق وقتاً طويالً

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان التنفيذ الفعال لقانون اللجوء والتعديالت املدخلة على قانون             و -٥٨٨
وينبغي للدولة  . ليت تشمل األطفال وتعيني وصي لألطفال غري املصحوبني       األجانـب بشـأن طلبات اللجوء ا      

الطرف أن حترص على أن يكون يف مراكز االستقبال أجنحة خاصة لألطفال وعلى توفري الدعم الالزم، مبا يف                  
غية ذلك احلصول على التعليم، إىل األطفال واألسر طوال العملية ومبشاركة من مجيع السلطات املعنية وذلك ب

 .التوصل إىل حلول دائمة تضمن املصلحة الفضلى للطفل

 إدارة شؤون قضاء األحداث

من أفراد  يف إطار قانون الشرطة واليت تطلب    ٢٠٠٠ترحب اللجنة بقواعد تفويض الشرطة اليت اعتمدت يف عام           -٥٨٩
كاوى، وحتيط علماً باإلقرار يف     مع األطفال والقصَّر وتنص على إجراءات للش       الشرطة التحلي بضبط النفس لدى التعامل     

 .بضرورة توفري التدريب املهين املنتظم جلميع أفراد الشرطة بشأن هذه القضايا) ٢٣الفقرة (تقرير الدولة الطرف 

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان التنفيذ الفعال لقواعد تفويض الشرطة يف إطار قانون الشرطة،  و -٥٩٠
توفري التدريب اخلاص املنتظم ألفراد الشرطة بشأن كيفية التعامل مع       وتشـجع الدولـة الطرف على ضمان        

 .األطفال والقصَّر

 األطفال يف ظروف االستغالل، مبا يف ذلك التعايف البدين والنفسي واالندماج االجتماعي

 تعاطي املخدرات

 .ال يف الدولة الطرفتالحظ اللجنة بقلق زيادة استعمال املخدرات والعقاقري غري املشروعة بني األطف -٥٩١

 .توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابري ملعاجلة مشكلة تعاطي املخدرات والعقاقري بني األطفالو -٥٩٢

 االستغالل اجلنسي واالجتار باألشخاص

إذ ترحب اللجنة بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف ملكافحة مشكلة االجتار باألشخاص وإذكاء الوعي                -٥٩٣
أهنا، مبا يف ذلك إنشاء جمموعة عمل مشتركة بني اإلدارات ملكافحة االجتار باألشخاص، فإهنا تشعر بالقلق إزاء التقارير                  بش

كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود      . اليت تفيد بأن سلوفينيا هي مبثابة بلد عبور وبلد وصول للنساء والفتيات املتاجر هبن             
 .ار باألشخاص، مبا يف ذلك ألغراض الدعارة وغريها من أغراض االستغاللحظر حمدد يف القانون مينع االجت

توصـي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لتحديد ومنع ومكافحة االجتار باألطفال لألغراض             و -٥٩٤
اجلنسـية وغريهـا مـن أغراض االستغالل، مبا يف ذلك االضطالع بدراسات لتقييم طابع وحجم املشكلة                 

 الكايف من املوارد يف هذا الشأن، عمالً بنصوص اإلعالن وبرنامج العمل وااللتزام العاملي         وختصـيص القـدر   
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 ١٩٩٦املعتمدة يف املؤمترين العامليني ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتاريـة املعقودين يف عامي 
فحة اجلرمية املنظمة عري الوطنية وتشجع الدولة الطرف على التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكا. ٢٠٠١و

الربوتوكول املتعلق مبنع وقمع االجتار باألشخاص واملعاقبة عليه وخصوصاً االجتار          : والربوتوكولني امللحقني هبا  
وتشجع اللجنة الدولة . بالنساء واألطفال؛ وبروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو

 .بوصفه جرمية خطرية مبوجب القانون اجلنائي لديها" االجتار "الطرف أيضاً على تصنيف

وتشعر اللجنة بالقلق لعدم محاية األطفال يف التشريعات من اإلساءة إليهم عرب اإلنترنت ولعدم توفر أي                 -٥٩٥
 .تشريع يتناول السياحة اجلنسية واستغالل األطفال يف املواد اخلليعة

تعزيز احلماية القانونية لألطفال من خمتلف أشكال اإلساءة عرب         توصـي اللجـنة الدولـة الطرف ب       و -٥٩٦
اإلنترنـت، مبـا يف ذلـك استغالل األطفال يف املواد اخلليعة، وبسّن تشريعات ختضع املواطنني يف سلوفينيا                  

 .للمالحقة اجلنائية يف حالة توجيه اهتامات إليهم باالعتداء على األطفال يف اخلارج

 جمموعات أقلياتاألطفال املنتمون إىل 

تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم متتع األطفال الذين ينتمون إىل بعض اجملموعات اإلثنية يف سلوفينيا، ومنهم                 -٥٩٧
 .البوسنة والكروات والصرب واأللبان وغريهم، متتعاً كامالً ببعض حقوقهم الثقافية

ضمان متتع مجيع األطفال من مجيع    توصـي اللجـنة الدولة الطرف مبواصلة تعزيز وتوسيع اجلهود ل          و -٥٩٨
 . من االتفاقية٣٠الفئات اإلثنية متتعاً كامالً حبقوقهم، وال سيما تلك املذكورة يف املادة 

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان التنفيذ الفعال لقواعد تفويض الشرطة يف إطار قانون الشرطة،  و -٥٩٩
اص املنتظم ألفراد الشرطة بشأن كيفية التعامل مع     وتشـجع الدولـة الطرف على ضمان توفري التدريب اخل         

 .األطفال والقصَّر

  الربوتوكوالن االختياريان امللحقان باالتفاقية-٨

 على الربوتوكولني االختياريني امللحقني     ٢٠٠١سبتمرب  /تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف وقّعت يف أيلول        -٦٠٠
لبغاء ويف املواد اخلليعة، وبشأن إشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة،          باالتفاقية بشأن بيع األطفال واستغالهلم يف ا      

 .وهي تشجع الدولة الطرف على املضي يف تصديق كال الربوتوكولني االختياريني

  نشر الوثائق-٩

ة  من االتفاقية، بإتاحة التقرير الدوري الثاين والردود اخلطي٤٤ من املادة ٦توصي اللجنة، يف ضوء الفقرة  -٦٠١
الـيت قدمتها الدولة الطرف لعموم اجلمهور على نطاق واسع وبالنظر يف نشر التقرير، إىل جانب احملاضر املوجزة             

وينبغي توزيع هذه الوثائق على نطاق واسع إلثارة النقاش         . ذات الصلة واملالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة      
ستويات اإلدارة لدى الدولة الطرف واجلمهور عموماً، مبا يف والوعي بشأن االتفاقية وتنفيذها ورصدها يف مجيع م  

 .ذلك املنظمات غري احلكومية املعنية
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  التقرير القادم-١٠

 من  ٤٤تؤكـد اللجـنة على أمهية األخذ مبمارسة لتقدمي التقارير تكون متوافقة متاماً مع أحكام املادة                  -٦٠٢
ألطراف جتاه األطفال مبوجب االتفاقية ضمان إتاحة فرص        ومـن اجلوانب اهلامة ملسؤوليات الدول ا      . االتفاقـية 

ويف هذا الصدد يعترب قيام الدول األطراف       . منتظمة للجنة حقوق الطفل للنظر يف التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية          
راف وتدرك اللجنة أن بعض الدول األط     . بتقدمي التقارير على أساس منتظم ويف الوقت املناسب أمراً بالغ األمهية          

وكتدبري استثنائي يرمي إىل مساعدة الدولة      . تواجه صعوبات يف رفع التقارير بصورة منتظمة ويف الوقت املناسب         
الطـرف على الوفاء بالتزاماهتا بتقدمي التقارير على أساس االمتثال الكامل ألحكام االتفاقية، تدعو اللجنة الدولة الطرف                 

، وهو التاريخ الذي ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٤يف تقرير موحد يف موعد أقصاه    لـتقدمي تقريـريها الدوري الثالث والرابع        
انظر ( صفحة   ١٢٠وينبغي أال يتجاوز عدد صفحات التقرير املوحد        . يـتعني فـيه أن تقـدم تقريـرها الدوري الرابع          

CRC/C/118.( 

 اليابان: املالحظات اخلتامية

انظر  (٩٤٣ و ٩٤٢ يف جلستيها    (CRC/C/104/Add.2)نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الثاين لليابان         -٦٠٣
CRC/C/SR.942 ٩٤٦، واعـتمدت، يف جلستها      ٢٠٠٤يـناير   / كـانون الـثاين    ٢٨املعقودتـني يف    ) 943 و 

(CRC/C/SR.946) املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٣٠ املعقودة يف ،. 

  مقدمة-ألف 

لدوري الشامل للدولة الطرف وبالردود اخلطية املفصلة على قائمة املسائل          ترحب اللجنة بتقدمي التقرير ا     -٦٠٤
(CRC/C/Q/JAP/2)           كما تعرب اللجنة عن تقديرها     . ، ممـا أتـاح فهماً أوضح حلالة األطفال يف الدولة الطرف

يات حلضـور وفد ميثل قطاعات متعددة وترحب باحلوار الصريح وردود الفعل اإلجيابية على االقتراحات والتوص              
 .املقدمة يف أثناء املناقشة

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

 :تالحظ اللجنة مع التقدير ما يلي -٦٠٥

اعتماد قانون العقوبات اخلاص ببغاء األطفال واستخدام األطفال يف إنتاج املواد اخلليعة ومحاية              )أ( 
 ؛)٢٠٠٠(وقانون منع استغالل األطفال ) ١٩٩٩(األطفال 

 ؛٢٠٠١نية ملكافحة االستغالل التجاري واجلنسي لألطفال يف عام وضع خطة عمل وط )ب( 

 .٢٠٠٣رسم السياسة الوطنية للنهوض بالشباب يف عام  )ج( 

وتالحـظ اللجـنة مع التقدير أن الدولة الطرف هي أكرب دولة ماحنة للمساعدة اإلمنائية الرمسية بالقيم                  -٦٠٦
 .ص للتنمية االجتماعية، مبا يف ذلك الصحة والتعليماملطلقة، وأن حجماً كبرياً من هذه املساعدة خيص
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 بشأن احلد األدىن ١٣٨وترحـب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم              -٦٠٧
 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء        ١٨٢، ورقم   ٢٠٠٠لسن االستخدام يف عام     

 .٢٠٠١عليه، يف عام 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 

  تدابري التنفيذ العامة-١

 التوصيات السابقة للجنة

يونيه / حزيران ٢٤ املؤرخة   CRC/C/15/Add.90الوثيقة  (تالحظ اللجنة أن بعض الشواغل والتوصيات        -٦٠٨
ت معاجلتها عن طريق     قد مت  (CRC/C/41/Add.1)املقدمـة بعد النظر يف التقرير األويل للدولة الطرف          ) ١٩٩٨

بيد أنه مل تكن هناك متابعة كافية للتوصيات املتعلقة بعدة مسائل منها عدم التمييز . التدابري والسياسات التشريعية
والعنف يف املدارس، مبا يف ذلك الترهيب ) ٤٣الفقرة (، وطبيعة النظام املدرسي التنافسية املبالَغ فيها     )٣٥الفقرة  (
 .اللجنة إىل أن هذه الوثيقة تكرر تلك الشواغل والتوصياتوتشري ). ٤٥الفقرة (

وحتث اللجنة الدولة الطرف على بذل أقصى جهودها ملعاجلة تلك التوصيات الواردة يف املالحظات اخلتامية على                 -٦٠٩
 .لتقرير الدوري الثاينالتقرير األويل واليت مل تنفَّذ بعد وملعاجلة قائمة الشواغل الواردة يف هذه املالحظات اخلتامية على ا

 اإلعالنات والتحفظات

 وحتفظها على   ١٠ و ٩تشـعر اللجنة بالقلق إزاء اإلعالنات اليت قدمتها الدولة الطرف خبصوص املادتني              -٦١٠
 .٣٧من املادة ) ج(الفقرة 

 ١٩٩٣ووفقـاً إلعـالن وخطـة عمل فيينا اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان يف عام                  -٦١١
(A/CONF.157/23)تكرر اللجنة توصيتها بأن تسحب الدولة الطرف إعالناهتا وحتفظها بشأن االتفاقية ، . 

 التشريعات

انظر على  (تشـعر اللجنة بالقلق ألن التشريعات الوطنية ال تعكس بالكامل مبادئ االتفاقية وأحكامها               -٦١٢
وألنه رغم إمكانية متسُّك احملاكم مباشرة      ) ة من هذه املالحظات اخلتامي    ٣١ و ٢٤ و ٢٢سـبيل املـثال الفقرات      

 .باالتفاقية فإن ذلك ال حيدث عملياً

وتوصـي اللجـنة بأن جتري الدولة الطرف إعادة نظر شاملة يف تشريعاهتا وأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة                   -٦١٣
 .قوق املكرسة يف هذه االتفاقيةلضمان اتفاق هذه التشريعات مع مبادئ االتفاقية وأحكامها ومع النهج املستند إىل احل

 التنسيق وخطة العمل الوطنية

تالحظ اللجنة إنشاء مركز السياسات اخلاصة بالشباب داخل ديوان جملس الوزراء، وهو املركز املكلف               -٦١٤
بتنسـيق السياسات املتصلة باألطفال والشباب، وتالحظ، كما سبقت اإلشارة، وضع السياسة الوطنية للنهوض              
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ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق ألن السياسة الوطنية للنهوض بالشباب ليست خطة عمل شاملة وألنه مل . بالشباب
 .تكن هناك مشاركة كافية من األطفال واجملتمع املدين يف صياغة السياسة وتنفيذها

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٦١٥

ت الشباب، السياسة الوطنية للنهوض بالشباب      أن تدعم، بالتعاون مع اجملتمع املدين ومنظما       )أ( 
بغـية ضـمان اسـتنادها إىل احلقوق ومشوهلا جلميع جماالت االتفاقية ومراعاهتا لاللتزامات املقدمة يف الوثيقة     

 ؛"عامل الئق بالطفل"اخلتامية لدورة اجلمعية العامة االستثنائية بشأن الطفل، املعنونة 

 الوطنية للنهوض بالشباب، بالتعاون مع اجملتمع املدين        أن تسـتعرض باسـتمرار السياسـة       )ب( 
 . واألطفال، لضمان معاجلتها بفعالية للقضايا واملشاكل الناشئة

 هياكل الرصد املستقلة

وترحب اللجنة  . تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود نظام مستقل على املستوى الوطين لرصد تنفيذ االتفاقية             -٦١٦
 اليت تفيد بأن هناك ثالث حمافظات قد أنشأت مكاتب حملية ألمناء املظامل وأن مشروع               يف الوقت ذاته باملعلومات   

ويف ضوء ما   . القـانون اخلاص بإنشاء جلنة حلقوق اإلنسان سيعاد عرضه على اجمللس التشريعي يف دورته القادمة              
زير العدل، تشعر اللجنة ذكره الوفد من أن مشروع القانون ينص على إنشاء جلنة حلقوق اإلنسان مسؤولة أمام و        

وباإلضافة إىل ذلك، يساور اللجنة القلق ألن جلنة حقوق اإلنسان . بـالقلق فـيما يتعلق باستقالل تلك املؤسسة       
 .املزمع إنشاؤها ال تتمتع بوالية صرحية لرصد تنفيذ االتفاقية

تقلة حلقوق اإلنسان   بشأن دور املؤسسات الوطنية املس    ) ٢٠٠٢(٢ويف ضوء تعليق اللجنة العام رقم        -٦١٧
 :يف تعزيز ومحاية حقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي

أن تعـيد الـنظر يف مشروع القانون اخلاص حبماية حقوق اإلنسان مبا يكفل للجنة حقوق                 )أ( 
ية لتعزيز  اإلنسان املزمع إنشاؤها أن تكون آلية مستقلة وفعالة وفقاً للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطن             

 ؛)، املرفق٤٨/١٣٤مبادئ باريس، قرار اجلمعية العامة (ومحاية حقوق اإلنسان 

أن تكفـل متـتع جلـنة حقوق اإلنسان بوالية حمددة بوضوح لرصد تنفيذ االتفاقية ومعاجلة       )ب( 
هة الشـكاوى املقدمة من األطفال بأسلوب يراعي الطفل ويتميز بالسرعة، وتوفري وسائل االنتصاف يف مواج              

 انتهاكات حقوقهم وفقاً لالتفاقية؛

أن تعزز إنشاء مكاتب أمناء املظامل احمللية يف إطار احملافظات، وأن تنشئ نظاماً للتنسيق بينها                )ج( 
 وبني جلنة حقوق اإلنسان مبجرد إنشائها؛

املالية أن تكفل حصول جلنة حقوق اإلنسان ومكاتب أمناء املظامل احمللية على املوارد البشرية و )د( 
 .الكافية وسهولة وصول األطفال إليها
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 مجع البيانات

تشـعر اللجـنة بـالقلق لعدم توافر بيانات شاملة عن مجيع جماالت االتفاقية فيما يتعلق باألطفال الذين تتراوح            -٦١٨
 .مرية عاماً وتأسف لعدم توافر معلومات عن املوارد املخصصة لألطفال يف هذه الفئة الع١٨أعمارهم بني صفر و

وتوصـي اللجـنة بأن تدعم الدولة الطرف اآلليات احلالية جلمع البيانات وأن تنشئ، حبسب االقتضاء،                 -٦١٩
آليات إضافية هلذا الغرض، بغية ضمان مجع البيانات عن مجيع اجملاالت املشمولة باالتفاقية وضمان تصنيفها وفقاً                

 عاماً، ونوع اجلنس، واألقليات العرقية      ١٨ارهم عن   لعدة أسس من بينها السن جلميع األشخاص الذين تقل أعم         
كما توصي الدولة الطرف جبمع بيانات عن اعتمادات امليزانية املخصصة لألطفال، مع حتديد             . والسكان األصليني 

 عاماً يف القطاعني العام     ١٨مـبلغ ونسبة امليزانية اليت ُتنفقها الدولة على األطفال املتراوحة أعمارهم بني صفر و             
اخلاص وقطاع املنظمات غري احلكومية بغية تقييم تأثري النفقات والتقييم من زاوية تكاليف اخلدمات املوجهة إىل              و

 .األطفال يف خمتلف القطاعات وإمكانية الوصول إليها وجودهتا وفعاليتها

 التعاون مع اجملتمع املدين

اهاً متزايداً حنو حتسني التعاون مع اجملتمع املدين، رغم املعلومات اليت وفّرها الوفد واليت تفيد بأن هناك اجت         -٦٢٠
 .فإن اللجنة تشعر بالقلق لعدم وجود تفاعل بني احلكومة واملنظمات غري احلكومية، وخباصة يف جمال حقوق الطفل

وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تتعاون باستمرار مع اجملتمع املدين يف تنفيذ االتفاقية واملالحظات    -٦٢١
 .تامية للجنةاخل

 نشر االتفاقية والتدريب

ترحـب اللجـنة بأنشطة التدريب اليت توفرها الدولة الطرف للقضاة واملعلمني وموظفي اإلصالحيات،               -٦٢٢
غري أهنا ال تزال قلقة لعدم وعي األطفال واجلمهور بصورة عامة، وعدد كبري             . وضباط االختبار القضائي وموظفي اهلجرة    

 . مع األطفال ومن أجلهم وعياً كافياً باالتفاقية وبالنهج املستند إىل احلقوق املكرس فيهامن املهنيني العاملني

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٦٢٣

أن تدعـم محالت التوعية املوجهة إىل اجلمهور بصورة عامة واألطفال فيما يتعلق باالتفاقية،               )أ( 
 ؛وخصوصاً التوعية بكون األطفال أصحاب حقوق

أن تسـتمر يف توفري التثقيف والتدريب بصورة منهجية يف جمال مبادئ االتفاقية وأحكامها               )ب( 
جلميع األشخاص العاملني مع األطفال ومن أجلهم، وخباصة املعلمون والقضاة واحملامون والربملانيون واملوظفون 

وظفون الذين يعملون يف مؤسسات     املكلفـون بإنفـاذ القوانني وموظفو اخلدمة املدنية وموظفو البلديات وامل          
 وأماكن احتجاز األطفال واملوظفون الصحيون مبن فيهم األخصائيون النفسانيون واملرشدون االجتماعيون؛

أن جتري تقييماً لتأثري محالت التوعية وبرامج التدريب والتثقيف على تغيُّر املواقف والسلوك        )ج( 
 ومعاملة األطفال؛
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 جمال حقوق اإلنسان، وخباصة التثقيف يف جمال حقوق الطفل يف املناهج            أن تدرج التثقيف يف    )د( 
 .الدراسية

  تعريف الطفل -٢

 ١٦(والفتيات  )  عاماً ١٨(تشـعر اللجنة بالقلق ألن احلد األدىن لسن الزواج ال يزال خمتلفاً بني الفتيان                -٦٢٤
 .منخفض)  عاما١٣ً(وألن احلد األدىن لسن الرضا اجلنسي ) عاماً

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٦٢٥

 رفع احلد األدىن لسن زواج الفتيات إىل نظريه بالنسبة للفتيان؛ )أ( 

 .رفع احلد األدىن لسن الرضا اجلنسي )ب( 

  املبادئ العامة-٣

 عدم التمييز

زواج وألن اجملتمع تشعر اللجنة بالقلق ألن التشريعات تشمل متييزاً ضد األطفال املولودين خارج نطاق ال         -٦٢٦
ال يـزال ميـارس التميـيز ضد الفتيات واألطفال املعوقني واألطفال ذوي األصول األمريكية اآلسيوية واألطفال          

 .الكوريني وأطفال بوراكو وآينو واألقليات األخرى وأطفال العمال املهاجرين

 األطفال املولودين خارج نطاق وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدل تشريعاهتا إلزالة أي متييز ضد -٦٢٧
الـزواج، وخباصة فيما يتعلق حبقوق املواطَنة واإلرث وتسجيل املواليد، فضالً عن املصطلحات التمييزية مثل           

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الفعالة الالزمة          . مـن التشريعات واألنظمة   " غـري الشـرعي   "
 اجملتمع وضمان احلصول على اخلدمات األساسية، وخباصة للفتيات واألطفال املعوقني           ملكافحـة التمييز الذي ميارسه    

واألطفـال ذوي األصول األمريكية اآلسيوية واألطفال الكوريني وأطفال بوراكو وآينو واألقليات األخرى، وأطفال         
 .قيف والتوعية العامةالعمال املهاجرين وأطفال الالجئني وملتمسي اللجوء، بعدة طرق من بينها محالت التث

وتـرجو اللجنة إدراج معلومات حمددة يف التقرير الدوري التايل بشأن ما نفذته الدولة الطرف من                 -٦٢٨
تدابري وبرامج متصلة باالتفاقية ملتابعة اإلعالن وبرنامج العمل اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية 

، مع مراعاة التعليق العام رقم      ٢٠٠١ا يتصل بذلك من تعصب يف عام        والتمييز العنصري وكره األجانب وم    
 ).أهداف التعليم( من االتفاقية ٢٩ من املادة ١ بشأن الفقرة ١

 احترام آراء الطفل

رغم مالحظة اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتحسني احترام آراء الطفل، فإهنا ال تزال قلقة ألن              -٦٢٩
دية جتاه األطفال يف اجملتمع حتد من احترام آرائهم داخل األسرة واملدرسة وغريمها من املؤسسات،            املواقـف التقلي  

 .ويف اجملتمع بصورة عامة
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 : من االتفاقية، مبا يلي١٢وتوصي اللجنة الدولة الطرف، عمالً باملادة  -٦٣٠

ه، يف األسرة واحملاكم    أن تعزز احترام آراء الطفل وتيسر مشاركته يف مجيع املسائل اليت ختص            )أ( 
 واهليئات اإلدارية واملؤسسات واملدارس، ويف وضع السياسات وأن تضمن وعي األطفال هبذا احلق؛

أن توفـر املعلومات التثقيفية جلهات عدة، منها اآلباء واملعلمون واملوظفون اإلداريون احلكوميون،              )ب( 
 تؤخذ آراؤه يف االعتبار ويف املشاركة يف املسائل اليت ختصه؛والقضاء، واجملتمع بصورة عامة، بشأن حق الطفل يف أن 

أن جتري استعراضاً منتظماً ملدى أخذ آراء الطفل بعني االعتبار وتأثري ذلك على السياسات               )ج( 
 والربامج وعلى األطفال أنفسهم؛

 املقررة  أن تكفـل مشـاركة األطفـال بصورة منتظمة يف اجملالس واللجان وغريها من اجملموعات               )د( 
 .للسياسات يف املدارس واملؤسسات األخرى اليت توفر األنشطة التعليمية والترفيهية وغريها من األنشطة لألطفال

  احلقوق واحلريات املدنية-٤

 حرية التعبري وتكوين اجلمعيات

دارس داخل  تشـعر اللجـنة بالقلق إزاء القيود املفروضة على األنشطة السياسية اليت يقوم هبا أطفال امل                -٦٣١
وتشعر بالقلق أيضاً ألن األطفال دون سن الثامنة عشرة ملزمون باحلصول على موافقة اآلباء              . املدارس وخارجها 

 .لالنضمام إىل اجلمعيات

وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر يف التشريعات واألنظمة اخلاصة باألنشطة اليت يقوم هبا                -٦٣٢
س وخارجها ويف شرط احلصول على موافقة اآلباء لالنضمام إىل منظمة من            أطفـال املـدارس داخـل املدار      

 . من االتفاقية١٥ و١٤ و١٣املنظمات، بغية ضمان التنفيذ الكامل للمواد 

 االسم واجلنسية

ف تشعر اللجنة بالقلق لعدم السماح لطفل يولد ألب ياباين وأم أجنبية باحلصول على املواطنة اليابانية ما مل يعتر                  -٦٣٣
كما تشعر بالقلق لعدم السماح للمهاجرين . األب بـه قبل مولده، مما يؤدي أحياناً إىل حرمان بعض األطفال من اجلنسية       

 .الذين ال حيملون وثائق إقامة بتسجيل أبنائهم عند مولدهم، مما يؤدي أيضاً إىل حاالت انعدام جنسية

ص باجلنسية وما يتصل به من تشريعات وأنظمة        وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدل قانوهنا اخلا        -٦٣٤
 . من االتفاقية وعدم السماح بالتايل حبرمان أي طفل مولود يف اليابان من اجلنسية٧لضمان اتفاقها مع املادة 

 احلق يف اخلصوصية

كات تشعر اللجنة بالقلق ألن حق الطفل يف اخلصوصية ال حيترم بالكامل، وخباصة فيما يتعلق بتفتيش ممتل                -٦٣٥
 .الطفل وبالسماح ملوظفي املؤسسات بالتدخل يف املراسالت الشخصية للطفل
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 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٦٣٦

أن تكفـل اإلعمـال الكـامل حلـق الطفل يف اخلصوصية، مبا يف ذلك اخلصوصية يف جمال                   )أ( 
 املراسالت الشخصية وتفتيش املمتلكات الشخصية؛

 . من االتفاقية١٦الدنيا ملؤسسات رعاية األطفال لكي تتفق مع أحكام املادة أن تعدل املعايري  )ب( 

 العقوبة البدنية

تالحـظ اللجـنة بقلق انتشار العقوبة البدنية على نطاق واسع يف املدارس واملؤسسات واألسرة، رغم                 -٦٣٧
 .حظرها مبوجب القانون يف املدارس

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٦٣٨

 أن متنع العقوبة البدنية يف املؤسسات ويف املرتل؛ )أ( 

أن تنظم محالت توعية عامة بشأن اآلثار السلبية لسوء معاملة الطفل بغية تغيري املواقف جتاه                )ب( 
العقوبـة البدنية وتشجيع أشكال التأديب اإلجيابية اليت ال تستخدم العنف يف املدارس واملؤسسات ويف املرتل          

 قوبة؛كبديل هلذه الع

أن تدعـم آليات الشكاوى اخلاصة بأطفال املؤسسات واملدارس لضمان معاجلتها للشكاوى           )ج( 
 .املتعلقة بسوء املعاملة معاجلة فعالة يراعى فيها الطفل

  البيئة األسرية والرعاية البديلة-٥

 إساءة معاملة الطفل وإمهاله

 حاالت إساءة معاملة الطفل والتحقيق فيها وهي        ترحـب اللجنة بالتدابري املتخذة لتحسني اإلبالغ عن        -٦٣٩
 :ولكن يساورها القلق فيما يتعلق مبا يلي. التدابري اليت حققت نتائج ملموسة

 عدم وجود استراتيجية شاملة ومتعددة التخصصات ملنع إساءة معاملة الطفل؛ )أ( 

 كون عدد حاالت املالحقة القضائية ال يزال منخفضاً؛ )ب( 

 .ة اخلدمات العالجية وخدمات تقدمي املشورة للضحايا لتلبية الطلب املتزايد عليهاعدم كفاي )ج( 

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٦٤٠

أن تضـع، بالتعاون مع عدة جهات من بينها اجملتمع املدين واملرشدون االجتماعيون واآلباء               )أ( 
 ءة معاملة الطفل؛واألطفال، استراتيجية وطنية متعددة التخصصات ملنع إسا
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 أن تعيد النظر يف التشريعات بغية حتسني تدابري محاية األطفال ضحايا إساءة املعاملة يف األسرة؛ )ب( 

أن تـزيد عـدد املوظفني املدربني على تقدمي املشورة النفسية وغريها من اخلدمات العالجية      )ج( 
 بأسلوب متعدد التخصصات للضحايا يف مراكز توجيه الطفل؛

أن توفـر مـزيداً مـن التدريب للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني واملرشدين االجتماعيني               )د( 
وموظفي مراكز توجيه الطفل واملدعني العامني بشأن كيفية تلقي الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها واملالحقة              

 .القضائية بشأهنا بأسلوب يراعي الطفل

 التبين

رصد أو املراقبة املتعلقة بعمليات التبين على املستويني احمللي والدويل وألن           تشـعر اللجنة بالقلق لضآلة ال      -٦٤١
 .البيانات املتاحة عن هذه العمليات حمدودة للغاية

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٦٤٢

 أن تدعم نظامها اخلاص برصد عمليات التبين على املستويني احمللي والدويل؛ )أ( 

 بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين على         ١٩٩٣فاقية الهاي لعام    أن تصدق على ات    )ب( 
 .املستوى الدويل وأن تنفذها

 اختطاف األطفال

 .تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود ضمانات كافية حلماية األطفال من االختطاف -٦٤٣

أن اجلوانب املدنية    بش ١٩٨٠وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تصدق على اتفاقية الهاي لعام              -٦٤٤
 .الختطاف األطفال على الصعيد الدويل

  خدمات الصحة األساسية والرعاية-٦

 األطفال املعوقون

تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار حرمان األطفال املعوقني، مبن فيهم املعوقون عقلياً، من التمتع حبقوقهم                -٦٤٥
 .ظام التعليم ويف األنشطة التروحيية أو الثقافية األخرىاليت تكفلها االتفاقية وعدم إدماجهم بالكامل يف ن

" حقوق األطفال املعوقني" ملوضوع ١٩٩٧ويف ضوء يوم املناقشة العامة الذي خصصته اللجنة يف عام  -٦٤٦
)CRC/C/66  قـرار اجلمعية العامة   (والقواعد املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني        ) ، املرفق اخلامس

 :، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي)١٩٩٣ديسمرب / كانون األول٢٠خ  املؤر٤٨/٩٦
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أن تسـتعرض، بالـتعاون مـع األطفـال املعوقني واملنظمات غري احلكومية املختصة، مجيع                )أ( 
السياسـات اخلاصة باألطفال املعوقني لضمان تلبيتها الحتياجات هؤالء األطفال وتقيدها باالتفاقية والقواعد             

 شأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني؛املوحدة ب

 أن تشجع على زيادة إدماج األطفال املعوقني يف األنشطة التعليمية والتروحيية والثقافية؛ )ب( 

 .أن ختصص مزيداً من املوارد البشرية واملالية للتعليم اخلاص واخلدمات اخلاصة لألطفال املعوقني )ج( 

 صحة املراهقني

زاء انتشـار االضطرابات العقلية والعاطفية بني املراهقني، مبا يف ذلك التوتر            تشـعر اللجـنة بـالقلق إ       -٦٤٧
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لتزايد     . واالكتـئاب، وعدم وجود استراتيجية شاملة بشأن الصحة العقلية للمراهقني         

 املراهقني فيها   األمـراض الـيت ينقلها االتصال اجلنسي بني الشباب وتشارك الدولة الطرف قلقها بشأن تعاطي              
 عاماً إىل موافقة اآلباء للحصول على العالج الطيب         ١٨كما يقلق اللجنة حاجة األطفال دون سن        . لـلمخدرات 

 .واملشورة الطبية

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٦٤٨

أن تعـد دراسة عن صحة املراهقني بغية وضع سياسة شاملة لصحة املراهقني تستند، حبسب                )أ( 
قتضـاء، إىل تدابـري وقائية تعاجل الصحة العقلية والصحة اإلجنابية واجلنسية وتعاطي املخدرات وما يتصل              اال

 بذلك من مسائل؛

 عاماً باحلصول على املشورة واملعلومات ١٨أن تعدل التشريعات للسماح لألطفال دون سن  )ب( 
 الطبية بدون موافقة اآلباء؛

بالوقاية من االضطرابات العقلية والعاطفية اليت يعاين منها        أن تضـع وتنفذ الربامج اخلاصة        )ج( 
املـراهقون وأن تـدرب املعلمني واملرشدين االجتماعيني وغريهم من العاملني مع األطفال على كيفية معاجلة           

 .مسائل الصحة العقلية للمراهقني بأسلوب يراعي األطفال

 انتحار الشباب

 :ليتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ما ي -٦٤٩

 تصاعد معدالت االنتحار بني الشباب؛ )أ( 

 نقص البيانات النوعية والكمية عن االنتحار وحماوالت االنتحار وأسباهبا؛ )ب( 

 .اختيار الشرطة مؤسسة من املؤسسات الرئيسية اليت تعىن مبسألة انتحار الشباب )ج( 
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الشباب وأسبابه وأن تستخدم هذه     وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن جتري دراسة متعمقة النتحار           -٦٥٠
املعلومـات يف وضـع وتنفـيذ خطـة عمل وطنية بشأن انتحار الشباب، بالتعاون مع مراكز توجيه الطفل                   

 .واملرشدين االجتماعيني واملدرسني والعاملني يف جمال الصحة وغريهم من املهنيني املختصني

  التعليم واألنشطة الترفيهية والثقافية-٧

لجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف إلصالح نظام التعليم وجعله أكثر مطابقة لالتفاقية؛ لكنها تالحظ ال -٦٥١
 :تشعر بالقلق إزاء ما يلي

كـون نظـام التعليم القائم على املنافسة املفرطة يؤثر تأثرياً سلبياً على الصحة البدنية والعقلية                 )أ( 
 لألطفال ومينع مناء الطفل إىل أقصى احلدود؛

مـا تعنـيه املنافسة املفرطة على االلتحاق بالتعليم العايل من ضرورة تكميل التعليم يف املدارس                 )ب( 
 احلكومية باملدرسني اخلصوصيني وهي مسألة ال يقدر أطفال األسر الفقرية على حتمل تكاليفها؛

 اعاهتم يف املدارس؛قلة االتصال والتعاون بني اآلباء واملدرسني فيما يتعلق مبشاكل األطفال وصر )ج( 

حـرمان بعض الراغبني يف االلتحاق باجلامعة من خرجيي املدارس األجنبية يف اليابان من فرص                )د( 
 التعليم العايل رغم توسيع معايري األهلية اخلاصة هبؤالء اخلرجيني؛

 منطقة  إغـالق املدارس الليلية اليت توفر فرص تعليم مرنة، وخباصة للمتسربني من املدارس، يف               )ه( 
 طوكيو الكربى؛

 قلة فرص تعليم أطفال األقليات بلغتهم األصلية؛ )و( 

 .كون بعض كتب التاريخ غري كاملة أو متحيزة، رغم إجراءات املراجعة )ز( 

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٦٥٢

مات غري احلكومية   أن تعيد النظر يف املناهج الدراسية، مع مراعاة آراء الطلبة واآلباء واملنظ            )أ( 
املختصـة، بغية احلد من املنافسة السائدة يف نظام التعليم باملدارس مع احلفاظ على مستوى عاٍل من التعليم                  

 لضمان متتع مجيع خرجيي املدارس الثانوية بفرص متساوية لاللتحاق بالتعليم العايل؛

اجلة الفعالة للمشاكل والصراعات    أن تضع، بالتعاون مع الطلبة واآلباء، تدابري ترمي إىل املع          )ب( 
 الناشئة يف املدارس، وخباصة العنف، مبا فيه الترهيب؛

 أن تشجع سلطات طوكيو على إعادة النظر يف إغالق املدارس الليلية وزيادة أنواع التعليم البديلة؛ )ج( 
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ة شعائره  أن تـزيد فـرص متتع أطفال األقليات بثقافاهتم اخلاصة واإلجهار بدينهم أو ممارس              )د( 
 واستخدام لغتهم اخلاصة؛

 .أن تدعم إجراءات املراجعة اخلاصة بالكتب املدرسية لضمان تقدميها نظرة متوازنة  )ه( 

  تدابري احلماية اخلاصة-٨

 االستغالل اجلنسي لألطفال واالجتار هبم

بات اخلاص ببغاء األطفال     أعاله، ترحب اللجنة باعتماد وتنفيذ قانون العقو       ٣كمـا سلفت اإلشارة يف الفقرة        -٦٥٣
 :ومع ذلك تشعر بالقلق إزاء ما يلي). ١٩٩٩(واستغالهلم يف إنتاج املواد اخلليعة ومحاية األطفال 

 نّص قانون العقوبات على تعريف ضيق لالغتصاب باعتباره فعالً يرتكبه ذكر ضد أنثى؛ )أ( 

 واملساعدة الالزمة؛عدم حصول مجيع ضحايا االستغالل اجلنسي على خدمات العالج  )ب( 

 وجود تقارير تشري إىل معاملة الضحايا األطفال كمجرمني؛ )ج( 

أو ترتيب مواعيد بني الفتيات ) enjo kosai" (إجنو كوزاي"وجود تقاريـر تشـري إىل ممارسة  )د( 
 والرجال لقاء أجر؛

يعوِّق املالحقة القضائية ، "إجنو كوزاي"احلد األدىن لسن الرضى، الذي قد يؤدي دوراً يف ممارسة   )ه( 
 .ملرتكيب االستغالل اجلنسي لألطفال

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٦٥٤

أن تعـدل التشـريعات اخلاصـة باالستغالل اجلنسي واإلساءة اجلنسية وأن تكفل احلماية               )أ( 
 املتساوية للفتيان والفتيات؛

شورة النفسية وغريها من اخلدمات العالجية      أن تـزيد عـدد املهنيني املدربني على توفري امل          )ب( 
 للضحايا يف مراكز توجيه الطفل؛

أن تـدرب املوظفـني املكلفني بإنفاذ القوانني واملرشدين االجتماعيني واملدعني العامني على              )ج( 
 كيفية تلقي الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها واملالحقة القضائية بشأهنا، بأسلوب يراعي الطفل؛

تضـع التدابري الوقائية اليت تستهدف من يطلبون ويوفرون اخلدمات اجلنسية، مثل توفري             أن   )د( 
املـواد عـن التشريعات اخلاصة باإلساءة اجلنسية واالستغالل اجلنسي للقصَّر وبرامج التثقيف، مبا يف ذلك                

 الربامج اخلاصة بأمناط احلياة الصحية يف املدارس؛

 .رضى اجلنسيأن ترفع احلد األدىن لسن ال  )ه( 
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 قضاء األحداث

رغـم مالحظة اللجنة ملا قامت به الدولة الطرف من إصالح لقانون قضاء األحداث منذ نظر اللجنة يف                   -٦٥٥
تقريـرها األوَّيل، فإهنـا تشعر بالقلق ألن عدداً كبرياً من اإلصالحات ال يتفق مع روح مبادئ وأحكام االتفاقية             

 إىل ١٦ وخباصة فيما يتعلق باحلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية، الذي ُخفض من واملعايري الدولية لقضاء األحداث،
ويقلقها تزايد عدد األحداث الذين .  عامـاً، واحلبس االحتياطي الذي ُرفع من أربعة أسابيع إىل مثانية أسابيع          ١٤

خرياً، تشعر اللجنة   وأ. حيـاكمون كبالغني وحيكم عليهم بالسجن وتعرض األحداث ألحكام السجن مدى احلياة           
بالقلق إزاء ما وردها من تقارير تشري إىل اجتاه حنو معاملة األطفال الذين يسلكون سلوكاً مشتبهاً فيه، مثل التردد 

 .إىل األماكن املشبوهة، كأحداث جاحنني

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٦٥٦

 من االتفاقية، ٤٠ و٣٩ و٣٧خباصة املواد أن تكفل التنفيذ الكامل ملعايري قضاء األحداث، و )أ( 
ومبادئ ) قواعد بيجني(باإلضـافة إىل قواعـد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث        

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

 أن تعدل التشريعات إللغاء عقوبة السجن مدى احلياة بالنسبة لألحداث؛ )ب( 

أن تدعـم وتزيد استخدام بدائل االحتجاز، مبا يف ذلك االحتجاز السابق للمحاكمة، بغية               )ج( 
 ضمان عدم اللجوء إىل تدبري احلرمان من احلرية إال كحل أخري؛

يد النظر يف اإلمكانية املتاحة حالياً حملاكم األسرة إلحالة دعوى مرفوعة ضد طفل يبلغ              أن تع  )د( 
  عاماً أو أكثر إىل حمكمة جنائية للبالغني بغية إلغاء هذه املمارسة؛١٦من العمر 

 أن توفر املساعدة القانونية لألطفال اجلاحنني طوال اإلجراءات القانونية؛  )ه( 

 لة األطفال الذين يسلكون سلوكاً مشتبهاً فيه كمجرمني؛أن تكفل عدم معام )و( 

 .أن تعزز برامج إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج )ز( 

  الربوتوكوالن االختياريان امللحقان باالتفاقية-٩

تالحـظ اللجنة أن الدولة الطرف مل تصدق على الربوتوكولني االختياريني امللحقني باالتفاقية بشأن بيع                -٦٥٧
 . واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة، وبشأن اشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحةاألطفال

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على الربوتوكولني االختياريني امللحقني باالتفاقية بشأن بيع             -٦٥٨
 .لنـزاعات املسلحةاألطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة، وبشأن اشتراك األطفال يف ا
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  نشر الوثائق-١٠

 من االتفاقية، بأن تتيح الدولة الطرف التقرير الدوري         ٤٤ من املادة    ٦توصـي اللجنة، يف ضوء الفقرة        -٦٥٩
الـثاين والـردود اخلطية على نطاق واسع للجمهور عامة وبأن تنظر يف نشر التقرير، مشفوعاً باحملاضر املوجزة                  

وينبغي توزيع هذه الوثيقة على نطاق واسع       . امية ذات الصلة اليت اعتمدهتا اللجنة     للمناقشـة واملالحظـات اخلت    
لتشجيع النقاش والتوعية باالتفاقية وتنفيذها ورصدها داخل احلكومة والربملان وبني اجلمهور بصورة عامة، مبا يف               

 .ذلك املنظمات غري احلكومية املعنية

  التقرير القادم-١١

 ١٢٠تتلقى من الدولة الطرف التقرير الدوري الثالث الذي ينبغي أال يتجاوز            تـتوقع اللجـنة أن       -٦٦٠
 .، وهو موعد تقدمي التقرير٢٠٠٦مايو / أيار٢١يف موعد أقصاه ) CRC/C/118انظر (صفحة 

  التعاون مع هيئات األمم املتحدة وغريها من اهليئات املختصة�ثالثاً 

ق العامل السابق للدورة وأثناء الدورة نفسها، بعقد اجتماعات  ت اللجنة، خالل فترة انعقاد الفري     ٢قـام  -٦٦١
متـنوعة مع هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة ومع هيئات خمتصة أخرى، وذلك يف إطار مواصلة احلوار                 

 . من االتفاقية٤٥والتفاعل مع هذه اهليئات يف ضوء املادة 

ضاء اللجنة مبمثلي مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون        ، اجتمع أع  ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١٥ففي   -٦٦٢
وناقش . الالجئني الذين أطلعوهم على آخر التطورات يف ميدان الالجئني وطاليب اللجوء واألطفال غري املصحوبني           
ملمكن يف  الطرفان التعاون بينهما، مبا يف ذلك مسامهة املفوضية يف عملية تقدمي التقارير إىل اللجنة وُسبل التعاون ا                

 .صياغة تعليق عام

، اجتمع أعضاء اللجنة مبجموعة من املراهقني اليابانيني يزيد عددهم          ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ٢٧ويف   -٦٦٣
جمموعة من األطفال تتوىل إيصال أصواتنا إىل جلنة حقوق : املنظمة الدولية للدفاع عن األطفال (" مراهقاً   ٣٠على  
 .عة اللجنة على حالة حقوق الطفل يف بلدهموأطلع أفراد اجملمو"). الطفل

واجتمعت املقررة اخلاصة للجنة حقوق اإلنسان املعنية باحلق يف التعليم، السيدة كاتارينا توماشيفسكي،              -٦٦٤
وأطلعت املقررة اخلاصة أعضاء اللجنة على مشروع . ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٢٧بأعضاء جلنة حقوق الطفل يف 

، يضم معلومات عن احلدود الدنيا لسن إمتام التعليم اإللزامي والعمل واملسؤولية            "ملناسب؟مـا السن ا   "معـنون   
وناقش أعضاء اللجنة مع املقررة اخلاصة قضايا متنوعة تتصل باحلق يف           . اجلنائـية والزواج يف معظم بلدان العامل      

، واالجتاهات "م االبتدائي اإللزامي واجملاينالتعلي"التعلـيم، مبا يف ذلك نوعية التعليم واملؤشرات املتاحة، واحلق يف   
 .متعلقة حبل التعليم العام واخلصخصة، والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان
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  أساليب العمل�رابعاً 

، أن حتاول تنظيم اجتماع غري ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٢٠ املعقودة يف ٩٣٠قررت اللجنة، يف جلستها  -٦٦٥
للعمل ) ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٤ �مايو  / أيار ١٧(انعقاد دورهتا السادسة والثالثني     رمسي ملدة يومني ونصف قبل      

وسوف تناقش أيضاً شكل ومضمون مالحظاهتا      . على مشروع مبادئها التوجيهية املنقحة لتقدمي التقارير الدورية       
 .اخلتامية وقائمة مسائلها

  التعليقات العامة�خامساً 

، مناقشة القضايا اليت ميكن أن ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٢٠ املعقودة يف ٩٣٠بدأت اللجنة، يف جلستها  -٦٦٦
املبادئ األساسية  "وقررت مواصلة وضع تعليق عام بشأن       . تصـوغ بشأهنا تعليقات عامة خالل السنتني املقبلتني       

 ".الواجب تطبيقها يف نظام لقضاء األحداث

  يوم املناقشة العامة املقبل�سادساً 

، يوم املناقشة العامة املقبل     ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ٢٣ املعقودة يف    ٩٣٧لجنة، يف جلستها    ناقشت ال  -٦٦٧
واعتمدت اللجنة خمططاً عاماً ليوم     .  أثناء دورهتا السابعة والثالثني    ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ١٧املقـرر عقـده يف      

السيدة : ة فعلية يف التحضري ليوم املناقشة     وسيشارك األعضاء التالية أمساؤهم مشارك    ). انظر املرفق الثاين  (املناقشة  
غالية حممد آل ثاين والسيدة سيزوري شوتيكول والسيدة يانغي يل والسيد نوربرتو ليفسكي والسيد لوتار كرامبان 

 .والسيد كامل فياليل

  املشاورة غري الرمسية مع الدول األطراف�سابعاً 

 مشاورة غري رمسية مع الدول األطراف يف اتفاقية حقوق ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٢٣عقدت اللجنة يف  -٦٦٨
 ٦٠وشارك يف احلوار التفاعلي مع اللجنة ممثلو ما يزيد على           ). ٩٣٦اجللسة  (الطفـل وبروتوكوليها االختياريني     

تنقيح املبادئ التوجيهية للجنة بشأن تقدمي التقارير الدورية؛        : ونوقشت أربع قضايا رئيسية هي    . دولـة طـرفاً   
وب العمـل بغرفـتني الـذي اقترحته اللجنة؛ وأساليب العمل للنظر يف التقارير األولية املقدمة مبوجب                 وأسـل 

 .الربوتوكولني االختياريني امللحقني باالتفاقية؛ ودراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال

 ثامناً ـ التقرير املقدم إىل اجلمعية العامة عن فترة السنتني

، مشروع تقريرها ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٢٩ املعقودة يف ٩٤٥نة واعتمدت، يف جلستها ناقشت اللج -٦٦٩
السـابع عـن فترة السنتني الذي يغطي أنشطتها يف الدورات الثالثني إىل اخلامسة والثالثني، والذي سيقدم إىل                  

 .اعواعتمدت اللجنة هذا التقرير باإلمج. اجلمعية العامة يف دورهتا التاسعة واخلمسني

  مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة السادسة والثالثني-تاسعاً 

 :فيما يلي مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة السادسة والثالثني للجنة -٦٧٠
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 إقرار جدول األعمال -١ 

 املسائل التنظيمية -٢ 

 تقدمي تقارير الدول األطراف -٣ 

 النظر يف تقارير الدول األطراف -٤ 

 ن مع سائر هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة وغريها من اهليئات املختصةالتعاو -٥ 

 أساليب عمل اللجنة -٦ 

 التعليقات العامة -٧ 

 االجتماعات املقبلة -٨ 

 .مسائل أخرى -٩ 

  اعتماد التقرير-عاشراً 

مشروع التقرير عن   ، يف   ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ٣٠ املعقودة يف    ٩٤٦نظـرت اللجـنة، يف جلستها        -٦٧١
 .واعتمدت اللجنة التقرير باإلمجاع. دورهتا اخلامسة والثالثني
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 املرفق األول
 أعضاء جلنة حقوق الطفل

 اسم العضو بلد اجلنسية

 *الشَدي -السيد ابراهيم عبد العزيز  اململكة العربية السعودية

 * ثاين�آل السيد غالية حممد بن محد  قطر

 *يوشألالسيدة جويس  كينيا

 *شوتيكولالسيدة سيزوري  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

 **ليفسكيالسيدة نوربرتو  رجنتنياأل

 **أورتيثالسيدة روزا ماريا  باراغواي

 **أودراوغوالسيدة آوا ندي  بوركينا فاسو

 *ساردينربغالسيدة ماريليا  الربازيل

 *مسيثالسيدة لوسي  النرويج

 **تايلورالسيدة مارجوري  جامايكا

 *تش ساهوفي�فوكوفيتش السيدة نيفينا  صربيا واجلبل األسود

 ــــــــــ

لعضوية يف  *  ير / شباط٢٨تنتهي مدة ا  .٢٠٠٥فربا

لعضوية يف  **  ير / شباط٢٨تنتهي مدة ا  .٢٠٠٧فربا
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 املرفق الثاين

 "إعمال حقوق الطفل يف الطفولة املبكرة"يوم املناقشة العامة 

 خمطط عام

 ٢٠٠٤اقشة العامة يف عام     قـررت جلـنة حقوق الطفل يف جلستها الثالثة والثالثني أن ختصص يوم املن              -١
 .)أ("إعمال حقوق الطفل يف الطفولة املبكرة"ملوضوع 

كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عشرة، ما مل يبلغ سن الرشد قبل            "تعّرف اتفاقية حقوق الطفل الطفل بأنه        -٢
ختالف البلدان  وتشمل الطفولة املبكرة فئات عمرية خمتلفة با      ). ١املادة  " (ذلـك مبوجـب القانون املنطبق عليه      

وال تفضل اللجنة فئة عمرية على أخرى، إذ إن اهلدف العام من يوم             . واملـناطق، متتد من الوالدة إىل سن الثامنة       
 سيكون زيادة الفهم وإذكاء الوعي حبقوق صغار األطفال بغية تيسري إعماهلا الكامل             ٢٠٠٤املناقشة العامة لعام    

ستركز اللجنة مناقشاهتا على جانيب احلماية واملشاركة يف الطفولة املبكرة و. من جانب الدول األطراف يف االتفاقية
 .على حنو ما تنص عليه يف االتفاقية

، اعتمدت اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية املخصصة ملوضوع األطفال خطة عمل            ٢٠٠٢ويف عـام     -٣
ن الطفولة املبكرة على الصعيد الوطين لضمان       وضع وتنفيذ سياسات وبرامج إمنائية بشأ     "ألزمت الدول األعضاء ب       

 .)ب("حتسني النمو البدين واالجتماعي والروحي والعاطفي لألطفال ومنو مداركهم

 املواضيع املطروحة ليوم املناقشة

 حالة حقوق الطفل يف مجيع بلدان العامل تقريباً، أن          ١٩٩٣الحظـت اللجنة، وقد استعرضت منذ عام         -٤
وال يزال يعتقد على نطاق واسع أن هؤالء . األطفال كثرياً ما يكون مصريها اإلمهالحقـوق الُرضـع وصـغار      

 .األطفال ال ميكنهم االستفادة إال من حقوق احلماية املعترف هبا يف االتفاقية

بيد أنه من املعترف به على نطاق واسع أن الطفولة املبكرة مرحلة حامسة لسالمة منو صغار األطفال، وأن  -٥
وينطبق هذا على   . املفوتة يف تلك املرحلة املبكرة ال ميكن التعويض عنها يف مراحل الحقة من حياة الطفل              الفرص  

 .مجيع احلقوق املعترف هبا يف االتفاقية، مبا فيها احلق يف البقاء والنمو واحلماية واملشاركة

ة تقترح تقسيم املشاركني إىل  واسع النطاق، فإن اللجن ٢٠٠٤وملا كان موضوع يوم املناقشة العامة لعام         -٦
 .فريقي عمل بغية تركيز املناقشات

  بدء املمارسات السليمة مبكراً�الفريق العامل األول 

 .سيتناول هذا الفريق العامل بوجه عام بعض السمات األساسية لبقاء الطفل ومحايته ومنوه -٧
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  الصحة والتغذية والتعليمضمان احلق يف البقاء والنمو لصغار األطفال، مبا يف ذلك حقهم يف

وال سبيل إىل تنفيذ هذا     .  من االتفاقية احلق يف البقاء والنمو جلميع األطفال        ٦ من املادة    ٢تكفل الفقرة    -٨
احلكم تنفيذاً شامالً إال بتنفيذ سائر األحكام املعترف هبا يف االتفاقية، مبا يف ذلك احلق يف الصحة ويف الغذاء الكايف 

وعلى الدول األطراف يف االتفاقية أن تضمن جلميع األطفال يف سنواهتم           ). ٢٩ و ٢٨ و ٢٤ملـواد   ا(ويف التعلـيم    
. ، لتمكينهم من بدء حياة صحية٢٤األوىل قـدراً كافياً من الرعاية الصحية والتغذية، على النحو املبني يف املادة          

 .در الكايف من األغذية املغذية أموراً حيويةويف هذا السياق، تعد الرضاعة الطبيعية وتوفري مياه الشرب النقية والق

أن تقدم املساعدة املالئمة    " من االتفاقية على الدول األطراف       ١٨ من املادة    ٣ و ٢وتوجـب الفقـرتان      -٩
للوالديـن ولألوصياء القانونيني يف االضطالع مبسؤوليات تربية الطفل وعليها أن تكفل تطوير مؤسسات ومرافق            

أن تتخذ كل التدابري املالئمة لتضمن ألطفال الوالدين العاملني حق االنتفاع خبدمات        "و" وخدمات رعاية األطفال  
وسيناقش املشاركون الفوائد اليت جينيها صغار األطفال من أي نوع من ". ومرافق رعاية الطفل اليت هم مؤهلون هلا

لتعليم قبل االلتحاق باملدرسة ويف أنـواع الـربامج أو اخلدمات أو املؤسسات القائمة على احلقوق، مبا يف ذلك ا            
كما سينظر الفريق العامل يف الطريقة اليت ميكن هبا لالتفاقية وغريها من املعايري الدولية أن تعزز            . املرحلة االبتدائية 

 .تعميم التعليم قبل االلتحاق باملدرسة أو قبل املرحلة االبتدائية وإتاحته بصورة منهجية يف كافة أرجاء العامل

  احلق يف الراحة ووقت الفراغ ومزاولة األلعاب وأنشطة االستجمامضمان

الحظت اللجنة على مر السنني، بوجه عام، أن ما يوىل من اهتمام وما يتخذ من تدابري غري كاٍف لتنفيذ                    -١٠
 حق الطفل يف الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة األلعاب وأنشطة     " من االتفاقية اليت تنص على       ٣١أحكـام املـادة     

وهذا أمر يدعو للقلق ملا ثبت من أمهية        ". االستجمام املناسبة لسنه واملشاركة حبرية يف احلياة الثقافية ويف الفنون         
واحلق يف الراحة ضروري لألطفال، وقد تترتب على        . هذه احلقوق احلامسة يف السن املبكرة لسالمة منو كل طفل         

وأما احلق يف وقت الفراغ ومزاولة األلعاب، ويف        . ة وخيمة عدم احترامه عواقب بدنية ونفسية ومعرفية واجتماعي      
املشاركة يف احلياة الثقافية والفنية فهو أيضاً حق أساسي من حقوق اإلنسان لتمكني كل طفل من صغار األطفال                  

 .يف تنمية كامل مهاراته وقدراته وشخصيته

 يق منوهم الذايت  مشاركة صغار األطفال مشاركة كاملة يف حتق-الفريق العامل الثاين 

تعترف االتفاقية باألطفال كأصحاب حقوق قادرين على ممارستها مبا يتفق مع قدراهتم املتغرية باستمرار               -١١
وسريكز هذا الفريق العامل على السبل اليت ميكن هبا إشراك صغار األطفال بنشاط يف ممارسة حقوق                ). ٥املادة  (

ة للدول األطراف، ومجيع العاملني لصاحل صغار األطفال أو معهم واآلباء           اإلنسان واآلثار املترتبة على ذلك بالنسب     
وسريكز املشاركون يف هذا الفريق . أو األوصياء القانونيني أو أي شخص آخر يعهد إليه برعاية طفل من األطفال       

ر األطفال يف   يف إشراك الرضع وصغا   ) وعلى املمارسات اليت جيب جتنبها    (العامل مناقشاهتم على أفضل املمارسات      
ولذلك سيناقش املشاركون الُنُهج واألساليب واألدوات املبتكرة اليت تستخدم لضمان مشاركة . حتقيق منوهم الذايت

وسيتناول النقاش أيضاً التجارب الناجحة يف تطويع التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان            . الطفل أثناء الطفولة املبكرة   
 . هلذه اجملموعة من األطفال
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 ة يف األسرة ويف البيئة املدرسية ويف اجملتمعاملشارك

). ١٧-١٣ و١٢ و٥املواد (تشجع اتفاقية حقوق الطفل بقوة مشاركة الطفل يف مجيع الشؤون اليت متسه  -١٢
ويشمل ذلك،  (يف املرتل   : وهـذه النظرة إىل الطفل بوصفه صاحب حقوق جيب ترسيخها يف حياة الطفل اليومية             

ومشاركة الطفل هي عملية تعلم متواصلة للكبار       . ، ويف املدرسة، ويف اجملتمع    )وسعةعـند االنطـباق، األسرة امل     
واألطفال على حد سواء وجيب الشروع فيها يف أوىل مراحل احلياة ألهنا عملية تدرجيية إىل حد بعيد وقائمة على                   

واملدارس واجملتمعات يف   ) عةاألسرة املوس (كما أهنا تقتضي مشاركة فعالة من األباء        . مهارات التفاعل االجتماعي  
 . توفري وتعزيز فرص مشاركة األطفال مشاركة فعالة يف إعمال حقوقهم

دور الـرعاية الـنهارية وبرامج الطفولة املبكرة والتعليم السابق لاللتحاق باملدرسة والسابق للمرحلة االبتدائية               
 قوالسنوات األوىل من التعليم االبتدائي يف النهوض بالطفل كصاحب ح

جيب على الدول األطراف وسائر اجلهات املعنية بالطفولة املبكرة، مبوجب االلتزامات الواقعة على عاتقها  -١٣
يف إطـار االتفاقية، أن تكفل للرضع وصغار األطفال برامج وخدمات تركز على الطفل وتراعي حساسيته هبدف      

أبت اللجنة على أن توصي الدول األطراف بتعزيز        وقد د . هتيئة بيئة سليمة لتطوير حقوقهم القائمة على املشاركة       
وسيناقش املشاركون التجارب املتعلقة مبشاركة صغار األطفال يف        . ودعـم مشاركة األطفال يف احلياة املدرسية      

سياق التعليم السابق لاللتحاق باملدرسة والسابق للمرحلة االبتدائية والتعليم االبتدائي يف سنواته األوىل وإمكانات 
 . املشاركةهذه

 ُنُهج وأهداف يوم املناقشة العامة

يف هناية الدورة السادسة والثالثني للجنة اليت سيعقد خالهلا يوم املناقشة، ستعتمد اللجنة جمموعة توصيات  -١٤
وستسترشد اللجنة يف اعتماد توصياهتا باملناقشات . بشـأن كيفـية حتسـني تنفـيذ االتفاقـية يف اجملال املناقَش          

وهذه التوصيات، اليت يراد هبا توفري إرشادات       . ت اليت يقترحها الفريقان العامالن وباملسامهات اخلطية      وبالتوصيا
. عملية، هي توصيات تستهدف بالدرجة األوىل الدول األطراف ولكنها موجهة أيضاً إىل اجلهات املعنية األخرى              

ز النقاش على مواضيع حمددة يف يوم       وحرصـاً عـلى وضع توصيات فعالة قدر اإلمكان، ترمي اللجنة إىل تركي            
 ).على النحو املذكور آنفاً(املناقشة 

 إشراك وكاالت األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية وغريها من اهليئات املختصة

حيظى إعمال حقوق الطفل يف الطفولة املبكرة بأمهية خاصة لدى عدد من آليات األمم املتحدة األخرى                 -١٥
مج املتخصصة وغري ذلك من املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية واجلهات الفاعلة يف             والوكـاالت والربا  

وستهدف املناقشة إىل تيسري تبادل املعلومات والتجارب اليت اكتسبتها خمتلف اجلهات املعنية،            . اجملـتمع املـدين   
)  ذلك التدابري التشريعية وغري التشريعيةمبا يف(وبالتايل حبث الفرص والتحديات املاثلة يف تنفيذ السياسات والربامج 

 .على الصعيدين الوطين والدويل من أجل تعزيز ومحاية حقوق الرضع وصغار األطفال
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وستسـاهم املناقشـة يف وضع مضمون التوصيات اليت ستعتمدها اللجنة بشأن املسألة قيد النقاش، كما         -١٦
وإن من شأن   . من خالل مهام الرصد القائمة لديها     ستسـاعد اللجـنة يف تناول حقوق الرضع وصغار األطفال           

استفادة اللجنة من خربات وكاالت ومنظمات أخرى تعمل مباشرة يف هذا امليدان أن يعزز لدى هذه الوكاالت                 
 .واملنظمات إدراكها لكيفية املسامهة بصورة أجدى يف أعمال اللجنة

 املشاركة يف يوم املناقشة العامة

ة عن اجتماع عام يرحَّب فيه مبشاركة ممثلي احلكومات وهيئات األمم املتحدة ووكاالهتا يوم املناقشة عبار -١٧
 . املتخصصة واملنظمات غري احلكومية، مبا يف ذلك منظمات السكان األصليني ومجاعات الشباب، واخلرباء األفراد

قصر (لسامية حلقوق اإلنسان    وسيعقد االجتماع خالل الدورة السابعة والثالثني للجنة يف مقر املفوضية ا           -١٨
 .٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١٧، يوم اجلمعة )ويلسون، جنيف

ولذلك تطلب  . والغرض من يوم املناقشة هو السماح للمشاركني بتبادل اآلراء يف حوار صريح ومفتوح             -١٩
خطية بشأن القضايا   ويرحَّب بتقدمي مسامهات    . اللجنة إىل املشاركني تاليف تقدمي بيانات رمسية أثناء يوم املناقشة         

ويهم اللجنة بوجه خاص أن تتلقى معلومات عن أفضل املمارسات          . واملواضـيع املذكورة يف اإلطار املبني أعاله      
وجيب إرسال املسامهات بواسطة الربيد     . وعن مشاركة األطفال يف إطار املواضيع الفرعية األربعة املذكورة أعاله         

 :اإللكتروين إىل العنوان التايل
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 احلواشي

 من نظامها الداخلي املؤقت، أن ختصص جلسة        ٧٥جيـوز للجـنة حقوق الطفل، وفقاً للمادة          )أ( 
 واحدة أو أكثر من جلسات دوراهتا العادية ملناقشة عامة بشأن مادة حمددة من مواد االتفاقية أو موضوع ذي صلة

 .بغية تعميق فهم مضمون االتفاقية وآثارها

، الوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية السابعة والعشرين للجمعية العامة،         "عـامل صاحل لألطفال   " )ب( 
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