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  جلنة حقوق الطفل
  الدورة السادسة واخلمسون

  ٢٠١١فرباير / شباط٤ -يناير / كانون الثاين١٧

 ٤٤النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املـادة               
  االتفاقيةمن 

  بيالروس: املالحظات اخلتامية    
الثالـث والرابـع لبـيالروس      للتقريرين الـدوريني    نظرت اللجنة يف التقرير املوحد        -١
)CRC/C/BLR/3-4 (   ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٢٥ املعقودتني يف    ١٥٩٧ و ١٥٩٦يف جلستيها 
 / شـباط  ٤ة يف    املعقـود  ،١٦١٢ يف جلستها    ،، واعتمدت )1597 و CRC/C/SR.1596(انظر  (

  . املالحظات اخلتامية التالية،٢٠١١ فرباير

  مقدمة  -أوالً   
بتقدمي تقرير الدولة الطرف فضالً عن الردود اخلطيـة علـى قائمـة      اللجنة  ترحب    -٢

وتنّوه اللجنة حبضور وفد رفيع املستوى      ). CRC/C/BLR/Q/3-4/Add.1(املسائل اليت أصدرهتا    
  .جنة أن تفهم وضع األطفال يف الدولة الطرف على حنو أفضلوباحلوار اإلجيايب الذي أتاح لل

وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية ينبغي النظر فيها مقترنـة               -٣
بشأن التقرير األويل للدولة الطـرف       ٢٠١١فرباير  / شباط ٤مبالحظاهتا اخلتامية املعتمدة يف     

تعلق بإشـراك األطفـال يف الرتاعـات املـسلحة          املقدم مبوجب الربوتوكول االختياري امل    
)CRC/C/OPAC/BLR/CO/1 (        والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيـع

  ).CRC/C/OPSC/BLR/CO/1(األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية 
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  م الذي أحرزته والتقدالدولة الطرفاليت اختذهتا املتابعة تدابري   -ثانياً   
  :ترحب اللجنة بالتدابري التشريعية التالية اليت تراها إجيابية  -٤

  ؛)٢٠٠٩(قانون منع اجلرائم   )أ(  
 واملتعلق مبنح مركـز     ٢٠٠٨ هيوني/ حزيران ٢٣ املؤرخ   3-354القانون رقم     )ب(  

  الالجئ ومحاية إضافية مؤقتة للمواطنني األجانب وعدميي اجلنسية؛
ل وتعديل بعض القوانني املتعلقة باحلماية اليت توفرها الدولـة      قانون استكما   )ج(  

  ؛٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٥، الذي دخل حيز التنفيذ يف املفككةألطفال األسر 
 واملتعلـق   ٢٠٠٥ديـسمرب   / كانون األول  ٢١ املؤرخ   Z-73القانون رقم     )د(  

  ومني من رعاية الوالدين؛رباحلماية االجتماعية لصغار األيتام أو غريهم من الناشئني احمل
 واملتعلق بتعليم األشخاص    ٢٠٠٤مايو  / أيار ١٨ املؤرخ   Z-285القانون رقم     ) ه(  

  ؛)التعليم اخلاص(لتنموية اخلاصة من ذوي االحتياجات ا
 واملتعلق بأسـس إمهـال   ٢٠٠٣مايو / أيار٣١املؤرخ  Z-200القانون رقم    )و(  

  .األطفال ونظام منع جنوح األحداث
  : التصديق على الصكوك التالية أو االنضمام إليهامع التقدير اللجنة تالحظ كما   -٥

وبغـاء  بيع األطفال   املتعلق ب  الطفل   الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق     )أ(  
  ؛٢٠٠٦يف املواد اإلباحية، عام األطفال واستغالل األطفال 

 أشكال التمييـز    الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء على مجيع        )ب(  
  ؛٢٠٠٤ضد املرأة، عام 

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وبروتوكول منع            )ج(  
  .٢٠٠٣واألطفال، املكمل هلا، عام وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء 

  القلق الرئيسية والتوصياتدواعي   - ثالثاً  

  ) من االتفاقية٤٤ من املادة ٦ والفقرة ٤٢ و٤املواد (عامة تدابري التنفيذ ال  -ألف   

  التوصيات السابقة للجنة    
الشواغل والتوصيات املختلفة اليت أعربت عنها بعد النظر      أن  مع القلق   اللجنة  تالحظ    -٦

، )CRC/C/15/Add.180(يف التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف املقدم مبوجـب االتفاقيـة            
  .الشواغل والتوصياتعراب عن تلك االوتكرر اللجنة . ل كاٍفُتعاجل بشك مل
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التوصـيات  ملعاجلـة   حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة            -٧
ُتنفـذ    ملالواردة يف املالحظات اخلتامية للتقرير الدوري الثاين املقدم مبوجب االتفاقية اليت          

ما تلك املتصلة باسـتعراض التـشريعات لـضمان         سي  ال ُتنفذ بالقدر الكايف،    مل بعد أو 
آلية رصد مستقلة وفقاً للمبادئ املتعلقة بوضع املؤسسات        وإنشاء  مواءمتها مع االتفاقية،    

، وإشراك املنظمـات غـري      )مبادئ باريس (الوطنية املعنية بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان       
، واضـطالعها بأنـشطتها   احلكومية يف تنفيذ االتفاقية، وتسهيل تسجيل هذه املنظمات         

  .وإدارة شؤون قضاء األحداث

  التشريعات    
تأسف اللجنة لعدم قيام الدولة الطرف باستعراض شامل لتشريعاهتا هبدف جعلـها              -٨

وتشعر اللجنة بالقلق كـذلك     . ٢٠٠٢منسجمة مع االتفاقية، وفقاً ملا أوصت به اللجنة عام          
قوانني يسنها    ال أساسي مراسيم رئاسية،  ألن حقوق الطفل يف الدولة الطرف تنظمها بشكل         

ومن دواعي قلق اللجنة عدم حتويل مجيع هذه املراسيم إىل قوانني معتمدة من قبـل               . الربملان
  . م هذه العملية ببطء شديدالربملان وتقدُّ

تكرر اللجنة توصيتها بأن جتري الدولة الطرف استعراضاً شامالً جلميع التشريعات             -٩
دات اإلدارية ذات الصلة، ضماناً لتوافقها الكامل مع مبـادئ االتفاقيـة            الداخلية واإلرشا 

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتسريع عملية حتويل املراسيم الرئاسـية إىل             . وأحكامها
  .تعزيز حقوق الطفل ومحايتهامن أجل قوانني برملانية، مما يضمن استقراراً أكرب 

  التنسيق    
هـي    ومـا  الوزارات،بني   معلومات حول آليات التنسيق      تأسف اللجنة لعدم توفر     -١٠

ة كذلك عـن    نوأعربت اللج . الوزارة اليت تضطلع باملسؤولية الرئيسية لتنسيق تنفيذ االتفاقية       
قلقها إزاء توقف اللجنة الوطنية حلقوق الطفل عن تأدية مهامها يف العامني املنصرمني، لكنها              

جلنـة  مبا مفاده أنه من املقرر تـشكيل    الدولة الطرف    علماً باملعلومات اليت قدمها وفد    حتيط  
  .خمتلفةعضوية ، ذات ٢٠١١وطنية جديدة حلقوق الطفل خالل عام 

بتعزيز اللجنة الوطنية حلقوق الطفـل      إما  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم         -١١
إنشاء وضمان نظام جديد فّعال لتنسيق عملية تنفيذ االتفاقية، وإما بإنشاء وإعادة تفعيلها، 

  .املستوى الوطين واإلقليمي واحملليكل من آليات تنسيق فّعالة على 

  خطة العمل الوطنية    
أحاطت اللجنة علماً باعتماد الدولة الطرف العديد من اخلطـط والـربامج املتعلقـة                -١٢

 الطفل، مبا يف ذلك خطة العمل الوطنية لتحسني حالـة األطفـال ومحايـة حقـوقهم      حبقوق
 ٢٠١٠-٢٠٠٦ للفتـرة    ‘أطفال بيالروس ‘ون  ، والربنامج الرئاسي املعن   ٢٠١٠-٢٠٠٤ للفترة
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) موارد لتنفيـذه  ص  وُتخصَّ، وسيتضمن نظام تقييم دوري      ٢٠١٥الذي سيتم متديده إىل عام      (
بيد أن اللجنة قلقة لعدم ختصيص املوارد املالئمة لتنفيـذ خطـة            .  برناجماً قطاعياً  ٢٠وأكثر من   

  . إىل االلتباس وازدواجية اجلهودالربامج قد يؤدياخلطط وعدد الكبري من العمل، وألن هذا ال
أن توّحد خمتلف اخلطط والربامج يف خطة عمـل         بتوصي اللجنة الدولة الطرف       -١٣

وبأن وطنية شاملة ألجل األطفال، تغطي مجيع جماالت االتفاقية وبروتوكوليها االختياريني،         
مبا يف ذلك   ،  اخلطة ووضع نظم ناجعة للرصد والتقييم     املوارد املالئمة لتنفيذ هذه     ختصص  

على املستوى احمللي، وذلك لضمان التنفيذ الفعلي خلطة العمل هذه وتسهيل مـشاركة             
  .أوسع من قبل الشركاء املعنيني، مبا يف ذلك اجملتمع املدين واألطفال أنفسهم

  الرصد املستقل    
رصد تنفيذ االتفاقية   ُيسند إليها   مستقلة  يساور اللجنة القلق لعدم وجود آلية وطنية          -١٤

وهي قلقة كذلك العتبـار الدولـة الطـرف         . وبروتوكوليها االختياريني يف الدولة الطرف    
  .حاجة إىل آلية جديدة مستقلة  الاللجنة الوطنية حلقوق الطفل تضطلع هبذا الدور وأن أن
تتمشى بالكامـل   الة  آلية وطنية مستقلة وفعّ   بإنشاء  توصي اللجنة الدولة الطرف       -١٥
بشأن دور املؤسـسات    ) ٢٠٠٢(٢مبادئ باريس وتعكس التعليق العام للجنة رقم        مع  

رصد تنفيـذ   ُيسند إليها   الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان يف تعزيز ومحاية حقوق الطفل،          
وينبغي أن تكفل الدولة الطرف إتاحة هـذه اآلليـة          . االتفاقية وبروتوكوليها االختياريني  

 األطفال دون الثامنة عشرة من العمر، وأن تكون خمّولة تلقي شكاوى انتـهاكات              جلميع
حقوق األطفال بشكل يراعي أوضاع الطفل والنظر فيها، وأن تتوفر هلا املوارد البـشرية              

ويف هـذا الـصدد،     . واملالية والفنية اليت متكنها من البت هبذه الشكاوى على حنو فّعال          
على النظر يف التماس مساعدة تقنية من مفوضـية األمـم           تشجع اللجنة الدولة الطرف     

  .املتحدة حلقوق اإلنسان

  ختصيص املوارد    
احمللـي   زيادة نسبة الناتج    من اعتزام ب  الدولة الطرف   مبا أبدته   يف حني ترحب اللجنة       -١٦

، فهي تأسف ألن    ٢٠١٥-٢٠١١اإلمجايل املخصصة لألطفال يف إطار اخلطط املقررة للفترة         
يتيح حتديد املوارد املخصصة لألطفال بشكل        ال ام إعداد امليزانية يف الدولة الطرف     يكون نظ 

  .واضح، األمر الذي يعيق تتبع اإلنفاق على األطفال وتقييم أثره
عملية إلعداد امليزانية تتيح هلا ختصيص      بالشروع يف   توصي اللجنة الدولة الطرف       -١٧

 تنفيذها ورصد نتائج هذه التخصيـصات       موارد استراتيجية إلعمال حقوق الطفل وتتبع     
خيـص حقـوق     مالدولة الطرف إجراء عمليات تقييم منتظمة لآلثار يف لوينبغي  . وأثرها

األطفال لتقدير كيفية دعم ختصيصات امليزانية لتنفيـذ الـسياسات واالسـتراتيجيات            
ت وعلى الدولة الطرف، يف إطار هذا اجلهد، أن تأخذ يف احلـسبان توصـيا             . والربامج
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املـوارد  " عـن    ٢٠٠٧اللجنة أثناء اليوم الذي خصصته إلجراء مناقشة عامة يف عـام            
 وأن تنظر يف طلب املساعدة التقنية هلـذه         ،" مسؤولية الدول  -املُخصصة حلقوق الطفل    

  .منظمة األمم املتحدة للطفولةاألغراض من جهات تشمل 

  مجع البيانات    
لة الطرف لتعزيز مجع املعلومات يف جماالت تتعلق        تقدر اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدو       -١٨

سيما من خالل إنشاء قاعدة بيانات وطنية اجتماعية واقتصادية ُتعرف باسـم              وال بالطفل،
"BelarusInfo ."             لكن القلق يساور اللجنة إزاء نقص املعلومات املتعلقة بعدد مـن اجملـاالت

املنتمني لألقليات، وخاصة أقلية الرومـا،      احملددة اليت تنص عليها االتفاقية، كوضع األطفال        
  .ي اجلنسية، والعنف ضد األطفالواألطفال عدمي

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز مجع البيانات املبوبة وإيالء اهتمـام خـاص               -١٩
العنف ضد األطفال وجنوح األحداث وعمل األطفال والتخلي عـن األطفـال            ملسائل  

سيما أقلية الروما، واألطفال عـدميي اجلنـسية          ال قليات،واهلجرة واألطفال املنتمني لأل   
  .ملناعة البشرية أو املتأثرين بهوالنساء واألطفال املصابني بفريوس نقص ا

  النشر والتدريب والتوعية    
حتيط اللجنة علماً بأن دروس حقوق الطفل ُتعلّم يف مدارس بيالروس لكنها تبقـى                -٢٠

  . املهنيني العاملني مع األطفال واجلمهور عامة باالتفاقيةوعي لقلقة إزاء املستوى املنخفض 
توصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف التدريب املالئم واملنهجي جلميع الفئـات              -٢١

مـون علـى إنفـاذ القـانون        مبا يف ذلك القيِّ   ،  املهنية العاملة مع األطفال أو من أجلهم      
 االجتماعيون والعاملون يف خمتلـف      واملدرسون والعاملون يف جمال الصحة واألخصائيون     

وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بتعزيز اجلهود الراميـة إىل          . جماالت الرعاية البديلة  
بـاحلقوق  ) مبا يف ذلك األطفال غري امللتحقني باملدارس(سيما األطفال   التوعية اجلمهور، 

  . اليت تكفلها االتفاقية
ة الطرف أن حتترم وسائط اإلعالم حلقوق وتوصي اللجنة كذلك بأن تضمن الدول       -٢٢

الطفل، وخاصة كرامة الطفل وحقه يف اخلصوصية، وتدعم جهود نشر االتفاقية وتضّمن            
وسائط اإلعالم على اعتماد  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتشجيع. براجمها آراء األطفال

  .يتعلق حبقوق الطفل  مايما يفس  المدونة آلداب سلوك وسائط اإلعالم،

  التعاون مع اجملتمع املدين    
منظمـات اجملتمـع    ) وإعادة تسجيل (حتيط اللجنة علماً حبل اللجنة املعنية بتسجيل          -٢٣

 ٦ الـصادر يف     ٦٠٥املرسـوم الرئاسـي رقـم       (املدين ونقل وظائفها إىل وزارة العـدل        
 املدين   واملتعلق ببعض املسائل املرتبطة بتسجيل منظمات اجملتمع       ٢٠٠٦أكتوبر  /األول تشرين
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تزال قلقة إزاء الصعوبات اليت تواجهها منظمات اجملتمع          ال لكن اللجنة ). الرابطات(واحتاداهتا  
وتعرب اللجنـة   . لتسجيللعدة أسباب منها ارتفاع رسوم ا     املدين عملياً يف التسجيل، وذلك      

ذلـك  كذلك عن قلقها إزاء الظروف الصعبة اليت تعمل فيها املنظمات غري احلكومية، مبا يف               
 من قانون اجلنايات على جترمي الناشطني يف املنظمات غري احلكوميـة الـيت              ١٩٣ نص املادة 

  .دون تسجيلبتعمل 
حتـث  و، )CRC/C/15/Add.180, para. 23(إىل توصيتها الـسابقة  تشري اللجنة   -٢٤

الدولة الطرف على إعادة النظر يف القوانني، واللوائح، واملمارسات اإلداريـة، تيـسرياً             
ملنظمات غري حكومية وعدم جترمي العضوية يف اوأنشطتها سجيل املنظمات غري احلكومية    لت

  .غري املسجلة

  حقوق الطفل وقطاع األعمال احلرة    
إذ ترحب اللجنة جبهود الدولة الطرف الرامية إىل صياغة مشروع قـانون حـول                -٢٥

  .عين أمام الربملان حىت اآلناملمسؤولية الشركات القانونية، فهي قلقة إزاء عدم عرض القانون 
حتـث  كما  . توصي اللجنة باإلسراع يف سن قانون مسؤولية الشركات القانونية          -٢٦

اللجنة الدولة الطرف على وضع وتنفيذ لوائح تضمن امتثال قطاع األعمـال للمعـايري              
خيص حقـوق     ما سيما يف   ال الدولية والداخلية املتعلقة باملسؤولية االجتماعية للشركات،     

الطفل، متاشياً مع إطار األمم املتحدة املتعلق حبقوق اإلنسان والشركات الذي اعتمـده             
، والذي حيدد الواجب الواقع علـى عـاتق         ٢٠٠٨جملس حقوق اإلنسان باإلمجاع عام      

الدول يف احلماية من انتهاك الشركات حلقوق اإلنـسان، ومـسؤوليات الـشركات يف     
  .فعالية حينما تقع االنتهاكاتبل انتصاف أكثر احترام حقوق اإلنسان، واحلاجة إىل س

  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (املبادئ العامة   -باء   

  عدم التمييز    
لتحقيق املساواة  . ٢٠١٠-٢٠٠٨لفترة  لترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية         -٢٧

نس يف الدولة الطرف    تزال قلقة إزاء حجم التمييز القائم على اجل         ال لكن اللجنة بني اجلنسني   
كما إن اللجنة   . وغياب التشريعات اليت حتظر، على وجه التحديد، التمييز القائم على اجلنس          

 قلقة من تعرض أطفال الروما للمضايقات وللتمييز يف جمال االستفادة من الرعايـة الـصحية      
  .والتعليم واخلدمات االجتماعية

دها ملكافحة التمييز، مبـا يف ذلـك        حتث اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهو        -٢٨
كما توصي اللجنة الدولـة     . السلوك والتصرفات اليت متّيز على أساس اجلنس أو العرق        

سيما أطفـال     ال الطرف مبنح أولوية قصوى ملكافحة التمييز ضد األطفال والقضاء عليه،         
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اللجنـة  وتسترعي  . الروما، من بني فئات أخرى، وذلك من خالل نظام التعليم واإلعالم          
لوثيقة اخلتامية اليت اعُتمدت يف مؤمتر استعراض نتائج ديربـان          اانتباه الدولة الطرف إىل     

  .٢٠٠٩املعقود يف عام 

  مصاحل الطفل الفضلى    
يعكس بشكل منهجي مبـدأ       ال تعرب اللجنة عن قلقها ألن تشريع الدولة الطرف         -٢٩

 مبنح السكان األجانب وعدميي      املتعلق ٢٠٠٨سيما قانون عام      وال مصلحة الطفل الفضلى،  
  .ز الالجئني ومحاية إضافية مؤقتةاجلنسية مرك

توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء مراجعة تكفل انعكاس مبدأ مصاحل الطفـل              -٣٠
 من االتفاقية يف مجيع التـشريعات واللـوائح واإلجـراءات           ٣الفضلى الوارد يف املادة     

صاحل الفضلى للطفل عملياً اعتباراً أساسـياً يف        القضائية واإلدارية، وضمان أن تكون امل     
  .يع األعمال املتعلقة باألطفالمج

  احترام آراء الطفل    
توىل االعتبار    ال يساور اللجنة قلق ألن آراء األطفال بشأن القرارات اليت تؤثر عليهم            -٣١

ـ        . سيما يف املرتل    ال الواجب إال نادراً،   ال فرصـة   كما إن اللجنة قلقة لعدم إعطـاء األطف
لالستماع آلرائهم يف اإلجراءات القضائية واإلدارية اليت تعنيهم، وفقاً لسن الطفل ونـضجه،   

ومن دواعي قلق اللجنة كذلك ارتفاع      . مبا يف ذلك يف حاالت حرمان األبوين من حقوقهما        
ي دون موافقة ذويهـم أو الـسع      بالسن املطلوب للسماح لألطفال بتقدمي دعوى يف احملكمة         

  . على مساعدة قانونيةللحصول
توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز اجلهود الرامية إىل ضمان متتع األطفال حبـق          -٣٢

التعبري عن آرائهم وإيالء هذه اآلراء االعتبار الواجب يف مجيع األمور اليت تؤثر عليهم يف               
لجنـة  وتوصـي ال  . احمليطني العام واخلاص، مبا يف ذلك من خالل برامج لتوعية اجلمهور          

الدولة الطرف بضمان مشاركة األطفال يف اإلجراءات القضائية واإلدارية والتعبري عـن            
وتشري اللجنة يف   . صلةالتشريعية ذات   التعديالت  إجراء ال آرائهم، مبا يف ذلك من خالل       

  . املتعلق حبق الطفل يف االستماع إليه) ٢٠٠٩(١٢هذا الصدد، إىل التعليق العام رقم 

  )من االتفاقية) أ(٣٧ و١٩ و١٧-١٣ و٨ و٧املواد (واحلريات املدنية احلقوق   -جيم   

  محل اسم وجنسية    
حتيط اللجنة علماً بالعدد الكبري من عدميي اجلنسية يف الدولة الطرف، وتشعر بالقلق               -٣٣

ن يف الدولـة الطـرف      لعدم توفر بيانات حول عدد األطفال عدميي اجلنسية الذين يعيـشو          
  .وظروف عيشهم



CRC/C/BLR/CO/3-4 

GE.11-42071 8 

، على ضمان تطبيق حق مجيع األطفال ٧ث اللجنة الدولة الطرف، عمالً باملادة حت  -٣٤
وعلى الدولة  . باحلصول على جنسية يف أسرع وقت ممكن، للحيلولة دون انعدام اجلنسية          

وتـشجع  . ن األطفال عدميي اجلنـسية    أمع بيانات بش  جب،  مجلة أمور يف  ،   أن تقوم  الطرف
، على السعي للحصول على املساعدة التقنية من قبل اللجنة الدولة الطرف يف هذا الصدد

ـ كما توصي اللجنة الدولة الطرف . مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني      النظر ب
 بشأن وضع األشخاص عـدميي اجلنـسية،        ١٩٥٤يف إمكانية التصديق على اتفاقية عام       

ية األوروبية املتعلقـة     واالتفاق ،بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية     ١٩٦١ واتفاقية عام 
 بشأن تفادي وقوع حـاالت      ٢٠٠٩ واتفاقية جملس أوروبا لعام      ،١٩٩٧ باجلنسية لعام 

  . انعدام اجلنسية يف سياق خالفة الدول

  حرية التعبري وحرية تكوين اجلمعيات واالجتماع السلمي واحلصول على املعلومات املناسبة    
سة الدولة املتعلق بالشباب، الـذي يـوفر        إذ حتيط اللجنة علماً بدخول قانون سيا        -٣٥

، يـساورها   ٢٠٠٩ضمانات إضافية حلرية الشباب يف تكوين اجلمعيات، حيز التنفيذ عـام            
لعدم كفالة القانون واملمارسات حلقوق الطفل يف حرية التعبري، مبـا يف ذلـك احلـق                 قلق
تعـرب اللجنـة    و. على املعلومات وحرية تكوين اجلمعيات واالجتماع السلمي       احلصول يف
العتقال مراهقني خالل التظاهرات اليت ُنظّمت على خلفية االنتخابات الرئاسـية            قلقها عن
  . ٢٠١٠ديسمرب /األول كانون يف
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان اإلعمال التـام              -٣٦

ي واحلـصول علـى   حلقوق حرية التعبري وحرية تكوين اجلمعيات واالجتمـاع الـسلم        
  .  من االتفاقية١٧ و١٥ و١٣املعلومات املناسبة، عمالً باملواد 

  حرية الفكر والوجدان والدين    
عدم توفر االحترام التام حلق الطفـل يف حريـة الفكـر            يساور اللجنة القلق إزاء       -٣٧

  :يلي  ماعلى وجه اخلصوص إزاءقلق الويساورها . والوجدان والدين ومحايته
أهنـا تقـوم     وأنشطة املخربين املنظمني يف مجاعات مدنية، ُيـزعم          هدف  )أ (  

   العام ومدارس التدريب املهين؛بدوريات يف املؤسسات التعليمية، مبا يف ذلك مدارس التعليم
القيود املفروضة على حرية الدين، مبا يف ذلك حريـة العبـادة والتجمـع                )ب (  

  . كن خمصصة هلذه األغراض وإدارهتاألغراض ترتبط بالدين أو املعتقد، وإقامة أما
الفكـر والوجـدان    يف حرية   توصي اللجنة الدولة الطرف بأن حتترم حق الطفل           -٣٨

 مـن االتفاقيـة، وتـضع يف اعتبارهـا إعـالن      ١٤ من املادة  ٣والدين، عمالً بالفقرة    
 على أساس الدين    بشأن القضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني        ١٩٨١ عام
  . املعتقدأو
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  العقوبة البدنية    
مع أن اللجنة تالحظ أن العقوبة البدنية، كعقاب على ارتكاب جرمية، هي عمـل                -٣٩

خمالف للقانون، وأنه مت حظرها يف لوائح املؤسسات التعليمية، فإهنا تشعر بالقلق ألن العقوبة              
سات، مبا يف ذلـك يف      تزال مشروعة يف املرتل وألهنا غري حمظورة صراحةً يف املؤس           ال البدنية

  . نظام العقوبات ويف مرافق الرعاية البديلة، وهي حتظى بتقبل واسع داخل اجملتمع
اليت تدعو الدولـة  ) CRC/C/15/Add.180, para. 40 (d)(تكرر اللجنة توصيتها   -٤٠

الطرف إىل أن حتظر مجيع أشكال العقوبة اجلسدية يف البيت واملـدارس وغريهـا مـن                
تضع تدابري للتوعية باآلثار الضارة للعقوبة اجلسدية والتـشجيع علـى           املؤسسات، وأن   

استخدام أشكال بديلة للتأديب داخل اُألسر واملؤسسات ونظام العقوبات، علـى حنـو             
وتسترعي اللجنة يف هذا الصدد . يتماشى مع احترام كرامة الطفل وطبقا ألحكام االتفاقية   

 املتعلق حبق الطفل يف احلماية مـن العقوبـة          ٨رقم  انتباه الدولة الطرف إىل التعليق العام       
  . البدنية وغريها من ضروب العقوبة القاسية أو املهينة

  متابعة دراسة األمم املتحدة املعنية بالعنف ضد األطفال    
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٤١

 إعطاء األولوية للقضاء على كافة أشكال العنف ضد األطفال، مبـا يف             )أ(  
ذلك عرب تنفيذ توصيات دراسة األمم املتحدة املعنية بالعنف ضد األطفال والتنبه بشكل             

  خاص للجوانب اجلنسانية؛
توفري معلومات يف تقريرها الدوري املقبل حول تنفيذ الدولة الطـرف              )ب(  

سيما تلك اليت حـددهتا       ال لتوصيات دراسة األمم املتحدة املعنية بالعنف ضد األطفال،       
  :وهي، لة اخلاصة لألمني العام املعنية مبنع العنف ضد األطفالاملمث

وضع استراتيجيات شاملة وطنية يف كل دولة ملنع مجيع أشكال العنـف              ‘١‘  
  ضد األطفال والتصدي هلا؛

عنـف  مجيع أشكال ال  على  وضع خطة لفرض حظر قانوين وطين صريح          ‘٢‘  
  ضد األطفال ويف مجيع الظروف؛

توحيد النظام الوطين جلمع البيانات، وحتليلها ونشرها، ووضـع خطـة         ‘٣‘  
    عمل للبحوث املتعلقة بالعنف ضد األطفال؛

التعاون مع املمثلة اخلاصة املعنية مبنع العنف ضد األطفال، ومنظمة األمم            )ج(  
ة، املتحدة للطفولة ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ومنظمة الصحة العاملي          

وغريها من الوكاالت ذات الصلة، ومن بينها منظمة العمل الدوليـة، ومنظمـة األمـم              
ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني،      ) اليونسكو(املتحدة للتربية والعلم والثقافة     
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ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، فضالً عن الشركاء من املنظمات غـري             
  .املساعدة التقنية من هذه اجلهاتاحلكومية، والتماس 

 ١١-٩، و )٢ و ١الفقرتـان   (١٨ و ٥املواد  (البيئة األسرية والرعاية البديلة       -دال   
  ) من االتفاقية٣٩و) ٤الفقرة  (٢٧ و٢٥ و٢١-١٩و

  البيئة األسرية    
تعد من بني   الصعوبات االقتصادية واإلدمان على الكحول      ألن  تشعر اللجنة بالقلق      -٤٢

وإمهـال األطفـال وإيـذائهم      األسرة  رئيسية اليت أدت إىل ارتفاع نسب تفكك        العوامل ال 
قلق بسبب العدد املرتفع مـن األطفـال        الكما يساور اللجنة    . وحرماهنم من رعاية األبوين   

البيولوجيني وعدم جناعة التدابري الرامية إىل تعزيز قدرات األهل ليتمكنوا          ذويهم  املنفصلني عن   
. ات رعاية األطفال، وتفادي اإلمهال وتشجيع إعادة الدمج يف األسر         ؤوليسمبمن االضطالع   

ومن دواعي قلق اللجنة كذلك أن فصل الطفل عن أبويه ضد إرادته مبوجب املرسوم الرئاسي               
  .يكون دائماً يف مصلحة الطفل الفضلى  ال، قد١٨ رقم
الطرف بتعزيـز    من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة       ١٨ و ٩استناداً إىل املادتني      -٤٣

تدابري توفري خدمات الدعم لألهل واألوصياء القانونيني لتعزيز قدراهتم على االضـطالع            
. بيئة طبيعية لنمـو الطفـل ورفاهـه        رعاية األطفال، إقراراً بدور األسرة ك      مبسؤوليات

 إىل قانون ينص علـى مجيـع        ١٨باإلضافة إىل ذلك، ينبغي حتويل املرسوم الرئاسي رقم         
لالزمة اليت تكفل عدم انفصال األطفال عن ذويهم، إال حني يكـون هـذا              الضمانات ا 

  .االنفصال ضرورياً ملصلحة األطفال الفضلى
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف التصديق على االتفاقية بشأن االعتراف             -٤٤

 على التزامات باألحكام املتعلقة بااللتزام بالنفقة وتنفيذها، واالتفاقية بشأن القانون املنطبق
النفقة جتاه األطفال، واالتفاقية بشأن الوالية القانونية والقانون املنطبق واالعتراف والتنفيذ 

  .والتعاون يف جمال املسؤولية األبوية والتدابري حلماية األطفال

  األطفال احملرومون من بيئة أسرية    
 توفر اإلقامة للمستفيدين،    يف حني تالحظ اللجنة إقفال العديد من دور الرعاية اليت           -٤٥

توجه حنو توسيع نظام الرعاية شبه األسرية وزيادة عدد عمليات التبين، فهـي             واقتران ذلك ب  
  . يزالون يف دور الرعاية اليت توفر اإلقامة  القلقة إزاء العدد الكبري من األطفال الذين

ع األطفال  توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إىل ضمان وض           -٤٦
احملتاجني لرعاية بديلة يف نظم رعاية شبه أسرية بدالً من املؤسسات، وضمان عودهتم إىل              

كما توصي اللجنة الدولة الطـرف بـضمان آليـة شـاملة            . أسرهم حني يتسىن ذلك   
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 مـن   ٢٥لالستعراض الدوري حلاالت األطفال املودعني يف الرعاية البديلة، عمالً باملادة           
  . اليت اعتمدهتا اجلمعية العامةدئ التوجيهية العامة لرعاية األطفال البديلةاالتفاقية واملبا

  التبين    
تأخذ يف احلسبان على حنـو       التشريعات املتعلقة بالتبين ال   أن  اللجنة  قلق  من دواعي     -٤٧

كاٍف مصاحل الطفل الفضلى واحلاجة للحصول على موافقة مستنرية من األبوين البيولوجيني            
  .القانونيني أو األوصياء

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن، يف مجيع حاالت التبين، أن توىل مصاحل               -٤٨
األطفال الفضلى االعتبار األول، وأن يكون األبوان أو األوصياء القانونيون قد أعطـوا             

  .موافقتهم املستنرية على التبين

  اإليذاء واإلمهال     
هلا الدولة الطرف حلماية األطفال من اإليـذاء        إن اللجنة إذ تالحظ اجلهود اليت تبذ        -٤٩

تزال قلقة    ال واإلمهال وتوفر املآوي واملراكز اليت تقدم خدمات التعايف وإعادة التأهيل، فهي          
يذاء واإلمهال يف الدولـة     إزاء اخنفاض مستوى الوقاية والعدد املرتفع من األطفال ضحايا اإل         

  .الطرف
اذ مجيع التدابري الالزمة للوقايـة مـن العنـف       توصي اللجنة الدولة الطرف باخت      -٥٠

األسري ومكافحته وسن قانون يتناول الوقاية من العنف األسري والقضاء عليه وتدريب            
  . العاملني املختصني بشكل منهجي على التعامل مع حاالت العنف األسري

 ٢٤ و ٢٣، املواد   ١٨ من املادة    ٣، الفقرة   ٦املادة  (الصحة األساسية والرعاية      -هاء   
  )، من االتفاقية٢٧ من املادة ٣-١، الفقرات ٢٦و

  األطفال ذوو اإلعاقة    
تنفيذ برامج تدريب تأهيلية ومهنية لتعزيز دمج األطفال        تالحظ اللجنة كأمر إجيايب       -٥١

  : ملا يلي تمع، بيد أن القلق يساورهاذوي اإلعاقة يف اجمل
ذوي اإلعاقـة يف الدولـة      سياسة وطنية شاملة بشأن األطفال      عدم وجود     )أ (  
  الطرف؛
  نظام حديث جلمع البيانات بشأن األطفال ذوي اإلعاقة؛ عدم وجود   )ب (  
الكثري من األطفال ذوي اإلعاقات العقلية يعيشون يف مؤسـسات          يزال   ال  )ج (  

  يستفيدون من التعليم وغريه من اخلدمات اجملتمعية؛  والتوفر اإلقامة
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 األخصائيني يف جمال رعاية األطفـال، وصـعوبة   عدم توفر عدد كاٍف من   )د (  
  سيما يف املناطق الريفية؛ ة، الالوصول إىل خدمات جيد

  .عاقة من نظام التعليم النظامياستبعاد أكثر من نصف األطفال ذوي اإل   ) ه(  
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٥٢

 تكون واضحة   وضع وتنفيذ سياسة وطنية خاصة باألطفال ذوي اإلعاقة         )أ(  
  األهداف؛
  وضع نظام حديث جلمع البيانات اخلاصة باألطفال ذوي اإلعاقة؛  )ب(  
وضع سياسة خاصة باألطفال ذوي اإلعاقة تتماشى مع إعالن منظمـة             )ج(  

الصحة العاملية األورويب بشأن صحة األطفال والشباب ذوي اإلعاقة العقلية وعـائالهتم            
 بلدان املنطقة األوروبية يف املنظمة، مبا فيها بيالروس،         الذي أّيده مجيع وزراء الصحة من     (

  ؛) يف بوخارست٢٠١٠نوفمرب /يف شهر تشرين الثاين
توفري الدعم املالئم ألهل األطفال ذوي اإلعاقات الشديدة مبا يتيح هلم              )د(  

  العيش داخل أسرهم؛
توفري تدريب منهجي للمهنيني العاملني مـع األطفـال ذوي اإلعاقـة،              )ه(  

  طفال على خدمات جيدة؛ضمان حصول هؤالء األو
ضمان استفادة مجيع األطفال ذوي اإلعاقة من التعليم، ودجمهم، حيـث          )و(  

  .ىن ذلك، يف نظام التعليم العاميتس

  الصحة واخلدمات الصحية    
سيما  معايري الرعاية الصحية لألطفال، وال    بالتدابري الرامية إىل حتسني     ترحب اللجنة     -٥٣

لكن اللجنة قلقة من بقـاء نـسبة        .  الوفيات بني األمهات واألطفال حديثي الوالدة      احلد من 
 يالتنفـس اجلهـاز   الوفيات بني األطفال مرتفعة، األمر الذي يعزى يف الغالب ألمراض            عدد

كما يساور اللجنـة القلـق      .  واإلصابات والتسمم  ث، تليها احلواد  )٢٠٠٨ باملائة عام  ٧٢(
جلنسية الذين حيملون رخص إقامة مؤقتة صعوبات يف احلصول على          ملواجهة األطفال عدميي ا   

العالج  من قانون حقوق الطفل تنص على توفري         ٥عالج طيب جماين، على الرغم من أن املادة         
  .الطيب اجملاين لألطفال

توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة تعزيز جهودها لتحسني الوضـع الـصحي              -٥٤
مبن فيهم  ( من خالل ضمان العالج الطيب اجملاين جلميع األطفال          جلميع األطفال، مبا يف ذلك    

  .الذين حيملون رخص إقامة مؤقتة يف الدولة الطرف) املقيمون األجانب وعدميو اجلنسية
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ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بتوفري الرعاية التسكينية لألطفال الذين يعـانون      -٥٥
الرعايـة التـسكينية    الصادر مؤخراً بشأن    تماد األمر   من أمراض تقّصر احلياة أو هتددها واع      

لكن اللجنة قلقة ألن الرعاية التسكينية والدعم املقدم خلدمات الرعاية التـسكينية            . لألطفال
  .تستفيد من دعم مايل كاٍف  منظمات غري حكومية الالبا يف الغتتوالمه
 من االتفاقية، بوضع    ٢٤ و ٦ و ٤توصي اللجنة الدولة الطرف، استناداً إىل املواد          -٥٦

ـ  لتمويل خلدمات الرعاية التسكينية لألطفال ودعم       اآلية   وفرهـا  تالـيت   دمات  هذه اخل
  .املنظمات غري احلكومية

  الصحة البيئية    
 إذ حتيط علماً باجلهود الكبرية اليت بذلتها الدولة الطرف إلعادة تأهيـل             ،إن اللجنة   -٥٧

ي تعيد التذكري بدواعي قلقها إزاء تواصل التداعيات        املناطق اليت تأثرت بكارثة تشرنوبيل، فه     
سيما آثارها على عدد اإلصابات بسرطان        وال السلبية لكارثة تشرنوبيل على صحة األطفال،     

  .تأثرة، واملرتبطة بنقص اليودالغدة الدرقية لدى األطفال القاطنني يف املناطق امل
ـ         -٥٨ سني الرعايـة الـصحية   تكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف بأن تواصـل حت

املتخصصة اليت تقدمها لألطفال الذين تأثروا بكارثة تشرينوبيل، وتعزيز جهودها الراميـة        
  .بالتلوث النووي والوقاية منهاإىل رصد األمراض املرتبطة 

  صحة املراهقني    
يساور اللجنة قلق إزاء ارتفاع عدد اإلصابات باألمراض املنقولة جنسياً وارتفـاع              -٥٩

عمليات اإلجهاض بني املراهقات وانتشار التدخني واالستهالك املفـرط للكحـول           نسب  
جنة قلقة كـذلك    لوال. واملخدرات بني املراهقني، اليت أضحت عوامل خطرية على صحتهم        

اللجنة القلق  يساور  و.  فريوس نقص املناعة البشرية    جائحةبسبب ضعف مناعة املراهقني ضد      
لشباب وفحوص فريوس نقص املناعة البشرية غري مكفولة جلميع         ألن املشورة الطبية املالئمة ل    

  . األطفال بالتساوي ويف مجيع مناطق الدولة الطرف
توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع واعتماد استراتيجية وطنية بشأن حتسني صحة             -٦٠

 املراهقني، مع التشديد بشكل خاص على اإلصابات املنقولة جنسياً والوقاية من احلمل غري            
. املرغوب به، واإلدمان على التدخني واملواد املخدرة، والترويج لنمط حياة مراعٍ للـصحة            

 احلملة الشاملة للتعريف والتثقيف بفريوس نقص املناعة البـشرية          عزيزكما توصي اللجنة بت   
  .لفريوس وتقدمي املشورة بشأنهوتوسيعها، فضالً عن تعزيز خدمات فحص ا

  لعقلية االصحة    
 إذ تالحظ اعتماد تدابري للوقاية من االنتحار وتقدمي املساعدة لألشخاص           ،لجنةإن ال   -٦١

ووضع برنامج وطين   ) ٢٠٠٧ هيولي/ متوز ٩ املؤرخ   ٥٧٥األمر رقم   (الذين حاولوا االنتحار    



CRC/C/BLR/CO/3-4 

GE.11-42071 14 

وتزايد قلقة إزاء عدم فّعالية هذه التدابري       تزال   ال،  ٢٠١٢-٢٠٠٨لفترة  لللوقاية من االنتحار    
  . حار بني األطفالعدد حاالت االنت

توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ الربنامج الوطين للوقاية من االنتحار وتكثيف             -٦٢
رعاية املتعلقة بالـصحة    التدابري الرامية إىل الوقاية من انتحار املراهقني وتعزيز خدمات ال         

  .العقلية

  مستوى املعيشة    
ميزانية الكفـاف   دون مستوى    ترحب اللجنة باخنفاض عدد األطفال الذين يعيشون        -٦٣
وإذ تالحظ اللجنة توفري إعانات األطفال وغريها من املستحقات لألسر الـيت تعيـل              . الدنيا

أطفاالً، فهي تبقى قلقة إزاء وضع األسر اليت لديها ثالثة أوالد أو أكثر واألسر ذات العائـل                 
  . على حنو غري متناسب من الفقر تعاينلتزا ، اليت الالوحيد
وصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز اجلهود الرامية إىل ضمان مستوى معيـشي            ت  -٦٤

مالئم ومستدام جلميع األطفال الذين يعيشون على أراضيها، مع التركيز بشكل خـاص             
وتوصـي اللجنـة    . على األسر األكثر هتميشاً وحرماناً، سعياً إىل كفالة حقهم يف التنمية          

  .جذور الفقر ومعاجلتهاباستقصاء 

  ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨املواد (التعليم والترفيه واألنشطة الثقافية   -و وا  

  التعليم مبا فيه التدريب واإلرشاد املهنيان    
ترحب اللجنة بتوفر مرافق التعليم السابق للمدرسـة بـشكل واسـع يف املنـاطق              -٦٥

ليم االبتدائي يـدوم    وإذ تالحظ اللجنة أن التع    . احلضرية، ويف املناطق الريفية وإن مبعدل أقل      
مـن  )  باملائـة  ١٠(تسع سنوات وأنه إلزامي وجماين، فهي تشعر بالقلق إزاء النسبة املرتفعة            

  . املدارس، ووجود تكاليف غري مرئية للتعليمغري امللتحقني باألطفال 
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٦٦

  الريفية؛زيادة مرافق التعليم السابق للمدرسة يف املناطق   )أ(  
 بذل جهود ترمي إىل ضمان عودة األطفال الذين خرجوا مـن نظـام              )ب(  

  التعليم اإللزامي إىل املدارس؛
 يف ذلـك الكتـب واملـواد       ضمان اجملانية التامة للتعليم االبتدائي مبـا        )ج(  
  .املدرسية
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 والفقـرات   ٤٠-٣٨ و ٣٦-٣٢ و   ٣٠ و ٢٢املواد  (تدابري احلماية اخلاصة      -زاي   
  ) من االتفاقية٣٧ن املادة م) د(-)ب(

  األطفال طالبو اللجوء والالجئون    
 قانون منح مركز الالجئ ومحاية      ٢٠٠٨ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف عام         -٦٧

إضافية مؤقتة للمقيمني األجانب واألشخاص عدميي اجلنسية الذي يـنص بوضـوح علـى              
ن مرافق الصحة والتعليم، أسوة مبواطين      االستفادة العادلة لألطفال طاليب اللجوء والالجئني م      

 لكن اللجنـة تأسـف ألن القـانون       .  بلم مشل عائالهتم   الالجئنيبيالروس، فضالً عن حق     
يعكس مصاحل    وال يشمل اعتبار االضطهاد القائم على أساس جنساين سبباً لطلب اللجوء          ال

  .الطفل الفضلى
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بأن  -٦٨

ة مصاحل الطفل الفضلى كاعتبار أويل عند النظر يف طلبات          حتدد صراح   )أ (  
حيملون وثائق رمسية أو غري مصحوبني أو منفصلني عـن            ال اللجوء اليت يتقدم هبا أطفال    
  ؤالء األطفال يف مراكز االحتجاز؛أهلهم، واالمتناع عن وضع ه

نني اليت  تدريب املوظفني املعنيني باللجوء واهلجرة على تطبيق القوا       تقوم ب   )ب (  
أشـكال  يف االعتبـار    التدريب الذي يأخذ    تنظّم اللجوء واحلماية اإلضافية، مبا يف ذلك        

  االضطهاد اخلاصة باألطفال؛
غري املصحوبني  أطفال بيالروس   أن ُتتخذ القرارات املتعلقة بعودة      تكفل    )ج (  

ن خالل توقيع وإعادة دجمهم مع إيالء االعتبار األول ملصاحل الطفل الفضلى، مبا يف ذلك م 
  ثنائية تشمل الضمانات املالئمة؛اتفاقات 
) ٢٠٠٥ (٦اللجنة املضمنة يف تعليقها العام رقم  آراء  األخذ بعني االعتبار      )د (  

  .بشأن معاملة األطفال غري املصحوبني واألطفال املنفصلني عن ذويهم خارج بلد املنشأ

  نسي واالجتارجل ااالستغالل    
 بربنامج مكافحة االجتار بالبشر واهلجرة غري الشرعية واألعمال         إن اللجنة إذ ترحب     -٦٩

تزال  الدولة الطرف ال  ألن  قلق  ال، يساورها   ٢٠١٠-٢٠٠٨غري املشروعة املرتبطة هبا للفترة      
سيما االستغالل اجلنـسي، وبلـد     التشكل بلد منشأ لنساء وأطفال ضحايا االجتار بالبشر،      

  .عبور وبلد مقصد هلم
نة الدولة الطرف مبواصلة جهودها الرامية إىل مكافحة االسـتغالل          توصي اللج   -٧٠

وتوصي اللجنة كذلك بـأن تـوفر       . سيما بالنسبة لألطفال    ال اجلنسي واالجتار بالبشر،  
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الدولة الطرف جلميع األطفال ضحايا هذه األعمال احلماية املالئمة واملساعدة املتخصصة،          
  . جمتمعهم دجمهم يفإعادةمما يكفل تعافيهم السريع و

   قضاء األحداث إدارة    
يقابله من اخنفاض يف      وما ترحب اللجنة باخنفاض عدد اجلرائم اليت يرتكبها األطفال         -٧١

عدد األطفال الذين ميضون عقوبات بالسجن، فضالً عن اللجوء املتزايد للبدائل عن عقوبات             
ملرسوم الرئاسي املتعلـق    وإذ حتيط اللجنة علماً مبشروع ا     . السجن، كاخلدمات داخل اجملتمع   

 األحداث، ينتاهبا القلق إزاء عدم شروع الدولة الطرف يف وضع نظام شـامل              ءمبفهوم قضا 
كما إن اللجنة قلقة من العقوبات الطويلة من احلرمان من احلرية اليت ُترتل             . لقضاء األحداث 

صـصة  مج خم باجلاحنني األحداث واملستوى املرتفع من تكرار ارتكاب اجلرائم وغياب بـرا          
  .للسجناء بعد اإلفراج عنهم

حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان التنفيذ التام ملعايري قـضاء األحـداث،               -٧٢
 من االتفاقية، إىل جانب قواعـد       ٤٠ و ٣٩ واملادتان   ٣٧من املادة   ) ب(وخاصة الفقرة   

مبـادئ  ، و )قواعد بيجني (األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث         
وقواعد األمـم   ) مبادئ الرياض التوجيهية  ( األحداث   جنوحاألمم املتحدة التوجيهية ملنع     

وتوصي اللجنـة الدولـة   ). قواعد هافانا(املتحدة حلماية األحداث احملرومني من حريتهم       
الصادر عـن   ) ٢٠٠٧(١٠الطرف بأن تقوم مبا يلي، مراعيةً يف ذلك التعليق العام رقم            

  :رة قضاء األحداثاللجنة بشأن إدا
وضع نظام شامل لقضاء األحداث يتـضمن إنـشاء حمـاكم خاصـة               )أ (  

  داث يف مجيع مناطق الدولة الطرف؛باألحداث وتعيني قضاة متدربني على قضاء األح
عرب معاجلة العوامـل    (إتباع هنج شامل ملعاجلة مشكلة إجرام األحداث          )ب (  

يها االتفاقية، عرب اللجوء إىل تدابري بديلة مثـل         اليت تدعو إل  ) االجتماعية اليت تقف وراءه   
الوساطة واإلفراج رهن املراقبة وإسداء املشورة واخلدمات اجملتمعيـة أو وقـف تنفيـذ              

  كناً؛العقوبات، حيث يكون ذلك مم
ضمان أن يكون احلرمان من احلرية هو املالذ األخري يف حال ارتكـاب               )ج (  

  صى حد ممكن؛أن تقّصر مدته إىل أقجرائم خطرية و
وضع برامج إعادة دمج خمصصة للسجناء بعد اإلفراج عنهم، إلتاحـة             )د (  

  قاية من تكرار ارتكاب اجلرائم؛إعادة دجمهم يف اجملتمع والو
النظر يف طلب املساعدة التقنية يف جمال قضاء األحداث من قبل منظمة              ) ه (  

  .املعين بقضاء األحداث الوكاالت اليونيسيف وفريق األمم املتحدة املشترك بني
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  محاية األطفال ضحايا وشهود اجلرائم    
توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تكفل، عن طريق األحكـام واللـوائح             -٧٣

القانونية املالئمة، توفري احلماية املنصوص عليها يف االتفاقية جلميع األطفال ضحايا اجلرائم            
عاملة والعنف املرتيل واالستغالل اجلنـسي      أو الشهود عليها، كاألطفال ضحايا سوء امل      /و

أو األطفال الشهود على تلك اجلرائم، وبـأن تكفـل          / و واالجتارواالقتصادي واخلطف   
مراعاهتا التامة ملبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفـال             

  .ضحايا اجلرمية والشهود عليها

   الدولية حلقوق اإلنسانالتصديق على الصكوك  -حاء   
تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التصديق علـى معاهـدات األمـم                -٧٤

الربوتوكول االختيـاري   : تنضم إليها بعد، وهي     مل املتحدة الرئيسية حلقوق اإلنسان اليت    
امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة؛ الربوتوكـول           

 الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، الرامي إىل إلغاء         عهدتياري الثاين امللحق بال   االخ
عقوبة اإلعدام؛ والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب            

ة حلماية مجيع العمال    ة أو املهينة؛ واالتفاقية الدولي    املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنساني     
 حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة والربوتوكـوالت         اتفاقيةاجرين وأفراد أسرهم؛ و   امله

  .يع األشخاص من االختفاء القسرياالختيارية امللحقة هبا؛ واالتفاقية الدولية حلماية مج

  املتابعة والنشر  -طاء   
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املالئمة لضمان تنفيـذ هـذه               -٧٥

ت بالكامل، بوسائل منها إحالتها إىل رئيس الدولة واحملكمـة العليـا والربملـان              التوصيا
والوزارات املعنية والسلطات البلدية من أجل النظر فيها على النحو املناسب واختاذ مزيد             

  .امن اإلجراءات بشأهن
توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح على نطاق واسع التقرير الدوري              -٧٦

املالحظـات  (والردود اخلطية اليت قدمتها الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة          الثاين  
اليت اعتمدهتا اللجنة بلغات البلد وبوسائل منها اإلنترنت، على سـبيل املثـال             ) اخلتامية

احلصر، كي يطّلع عليها عامة اجلمهور ومنظمات اجملتمع املدين ومجاعـات الـشباب              ال
ية إثارة النقاش العام بشأن االتفاقيـة وتنفيـذها ورصـدها           والفئات املهنية واألطفال بغ   

  .والتوعية هبا
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  املقبلالتقرير   -ياء   
الـدوريني  للتقريرين  املوحد املقبل   تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها          -٧٧

وتوجه اللجنة عناية الدولة    . ٢٠١٧أكتوبر  / تشرين األول  ٣٠اخلامس والسادس حبلول    
 تـشرين   ١ادئها التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير اخلاصة اليت اعُتمدت يف          الطرف إىل مب  

وهي تذكِّر الدولة الطرف بأنـه ينبغـي أن         ) CRC/C/58/Rev.2 .(٢٠١٠أكتوبر  /األول
.  صـفحة  ٦٠تتقيد التقارير املقبلة بتلك املبادئ التوجيهية وأالّ يتجاوز عدد صـفحاهتا            

. دمي تقريرها وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير      وحتث اللجنة الدولة الطرف على تق     
 سُيطلب إىل الدولـة الطـرف أن        ألقصى،ويف حال جتاوز عدد صفحات التقرير احلد ا       

وتـذكّر اللجنـة الدولـة      . تراجعه وتعيد تقدميه وفقاً للمبادئ التوجيهية السالفة الذكر       
هيئة املعاهدة إذا تعـذّر عليهـا       ميكن ضمان ترمجة التقرير لكي تنظر فيه          ال الطرف بأنه 

  .مراجعة التقرير وتقدميه من جديد
وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إىل تقدمي وثيقة أساسـية ُمحدَّثـة وفقـاً                -٧٨

ملتطلبات إعداد الوثيقة األساسية املوحدة على النحو املبّين يف املبادئ التوجيهية املنـسقة             
تماع اخلامس املشترك بني جلان هيئـات معاهـدات         لتقدمي التقارير، اليت اعتمدها االج    

ويشكل التقريـر   ). HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيه  / يف حزيران  ودحقوق اإلنسان، املعق  
اخلاص باملعاهدة والوثيقة األساسية املوحدة معاً االلتزام بتقدمي املعلومات املنسقة مبوجب           

  .اتفاقية حقوق الطفل

        


