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  جلنة حقوق الطفل
  واخلمسونالسابعة الدورة 

  ٢٠١١يونيه / حزيران١٧ -مايو / أيار٣٠

 ٤٤النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطـراف مبوجـب املـادة                 
  قيةاالتفا من

  اجلمهورية التشيكية: املالحظات اخلتامية    
للجمهوريـة   للتقريرين الدوريني الثالـث والرابـع        اجلامعنظرت اللجنة يف التقرير       -١

ــشيكية ــستيها (CRC/C/CZE/3-4) الت  CRC/C/SR1616)(انظــر  (١٦١٧ و١٦١٦ يف جل
املعقـودة  ،  ١٦٣٩واعتمدت، يف جلستها    ،  ٢٠١١ مايو/ أيار ٣١املعقودتني يف    ،)١٦١٧و
 : ، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١١ يونيه/حزيران ١٧ يف

  مقدمة  -أوالً   
فـضالً عـن    والرابع   للتقريرين الدوريني الثالث     اجلامعترحب اللجنة بتقدمي التقرير       -٢

 وتنّوه اللجنـة    .)CRC/C/CZE/Q/3-4/Add.1(الردود اخلطية على قائمة املسائل اليت أصدرهتا        
 .ةمتعددالذي ميثل قطاعات  مع وفد الدولة الطرف دار  الذيحلوار البناءبا

وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية ينبغي النظر فيها مقترنـة               -٣
مبالحظاهتا اخلتامية بشأن التقرير األويل للدولة الطرف املقدم مبوجب الربوتوكول االختياري           

الـذي اعُتِمـد     (CRC/C/OPAC/CZE/CO/1)ت املسلحة   املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعا    
 .٢٠٠٦يونيه /حزيران ٢ يف
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 تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته  -ثانياً   

 واملؤسـسي  لتـشريعي  التالية اليت اعُتمدت على املـستوى ا    تدابريبالترحب اللجنة     -٤
 :اًجيابي إوغريه، وتعتربها أمراً والسياسايت

قـانون اجلنـائي    هو ال و،  ٢٠٠٩من جمموعة قوانني عام      ٢٠القانون رقم     )أ(  
مـن االعتـداء    ألطفـال   لالقانون اجلنـائي     اليت يكفلها    مايةحسَّن معايري احل  اجلديد الذي   
 ٢٠١٠ينـاير   /كانون الثـاين   ١ ودخل حيز النفاذ منذ   ،  ماإلمهال واالجتار هب  وواالستغالل  

 ؛)٢٠٠٩  يف عاممداعُت(

 ؛٢٠١٠يف عام اعُتمد  األسرة،تعلق بلم مشل امل ٤٢٧/٢٠١٠القانون رقم   )ب(  

 من جمموعـة قـوانني      ١٤١ املعدل للقانون رقم     ٥٢/٢٠٠٩القانون رقم     )ج(  
 ذين حيتـاجون إىل   ضحايا اجلرمية ال  ويتعلق ب قواعد اإلجراءات اجلنائية،    اخلاص ب ،  ١٩٦١ عام

 .٢٠٠٩يف عام اعُتمد ضافية، إمحاية 

 ؛٢٠١٠يف عام اعُتمدت ، الشاملوطنية للتعليم العمل الطة خ  )د(  

 ؛٢٠١٠ عام أُنشئت يف لألطفال املفقودين، ةآلية التنسيق الوطني  ) ه(  

نظام رعايـة األطفـال     لتغيري  وطنية  العمل  ال بشأن خطة    ٨٨٣القرار رقم     )و(  
 ؛٢٠٠٩ يف عاماعُتمد ، ٢٠١١عام  إىل ٢٠٠٩  عامه خالل الفترة منالضعفاء وتوحيد

العنـف ضـد    ممارسة  خطة العمل الوطنية لتنفيذ االستراتيجية الوطنية ملنع          )ز(  
يف اعُتمـدت  ، ٢٠١٠عام   إىل   ٢٠٠٩  عام  خالل الفترة من   األطفال يف اجلمهورية التشيكية   

 ؛٢٠٠٩عام 

 ؛٢٠٠٩ يف عام ، اعُتمدتتنفيذ مفهوم الرعاية املبكرة اخلاصة بعملالخطة   )ح(  

 : على الصكوك التاليةالتصديق أو التوقيعباً  أيضوترحب اللجنة  -٥

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغـاء            )أ(
 .٢٠٠٥يناير /كانون الثايناألطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، يف 

 ؛٢٠٠٩سبتمرب /أيلولاتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، يف   )ب(

 /آذار ١ يف ،يثــاق األورويب للغــات اإلقليميــة أو لغــات األقليــاتامل  )ج(
 ؛٢٠٠٧ مارس
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 دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -ثالثاً   

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

 التوصيات السابقة للجنة    

 اخلتامية الـسابقة    ادولة الطرف لتنفيذ مالحظاهت   ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا ال       -٦
بعد النظر يف التقرير الـدوري       (CRC/C/15/Add.201) ٢٠٠٣مارس  /آذارمدت يف   اليت اعتُ 
تلـك  العديد من     مل توف  ن الدولة الطرف  أل تأسف   بيد أهنا  . من الدولة الطرف    املقدم الثاين

 . فقطمنهاعاجلت أجزاء  أو  حقها من املعاجلةالشواغل والتوصيات

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملعاجلـة التوصـيات               -٧
لتقرير الدوري الثاين اليت مل ُتنفذ بعـد أو مل ُتنفـذ             بشأن ا  الواردة يف املالحظات اخلتامية   

 هيئةوإنشاء وضع خطة عمل وطنية؛  : املسائل التالية سيما تلك املتصلة ب    بالقدر الكايف، ال  
لحق يف عـدم    ل اإلدراج الكامل ومجع البيانات و   تنفيذ االتفاقية؛    لإلشراف على مستقلة  
 .التمييز

 التحفظات    

تعديل قانوهنا املدين   يف سبيل   جهود   من    الدولة الطرف  ما تبذله الحظ  إن اللجنة إذ ت     -٨
، فإهنا  تهاالحتفاظ هبوي  و البيولوجيني ه بشأن حق الطفل يف معرفة والدي      اًحمدداً   حكم ليتضمن

 .ادة من االتفاقيةه املال تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار حتفظ الدولة الطرف على هذ

 عن املؤمتر العاملي حلقوق اإلنـسان       الصادرينيف ضوء إعالن وبرنامج عمل فيينا         -٩
 تحفظالسحب  بدولة الطرف   ال توصي اللجنة    ،(A/CONF.157/23) ١٩٩٣املعقود يف عام    

 . االتفاقية من٧املادة  من ١على الفقرة 

 التشريعات    

 املتعلق بقـانون    ٢٠٠٦ من جمموعة قوانني عام      ١٣٤التعديل رقم    اللجنة ب  ترحب  -١٠
 من جمموعة   ٣٥٩القانون رقم    ( يف الدولة الطرف   لطفللحلماية االجتماعية والقانونية    توفري ا 

ن، بـإجراء اسـتعراض     إال أهنا تشعر بالقلق إزاء عدم قيامها حىت اآل        ،  ).١٩٩٩قوانني عام   
ـ  الطفل املركَز الذي يستحقه بوصـفه صـاحب       ميع تشريعاهتا بغية منح     شامل جل   وق، حق
 اللجنة  يساور وعالوة على ذلك،     .توافق التام لقانوهنا الداخلي مع أحكام االتفاقية      الوضمان  

رة يف احملاكم ها مباشأحكام االتفاقية أو تطبيقالقلق إزاء ندرة احلاالت اليت مت فيها االحتجاج ب
 .القضائية والسلطات اإلدارية واهليئات
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 شامل جلميع تـشريعاهتا واختـاذ       استعراضتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء        -١١
 .ً كامالً تطبيقاالتفاقية يف نظامها القانوين احملليامجيع التدابري الالزمة لضمان تطبيق 

 التنسيق    

الدولـة الطـرف    يف   والـشؤون االجتماعيـة      وزارة العمل بأن  اً  حتيط اللجنة علم    -١٢
 علـى الـصعد    التنسيقضعف  هنا ال تزال تشعر بالقلق إزاء       ال أ تنسيق تنفيذ االتفاقية، إ    تتوىل

املعنيـة  اإلدارات واملؤسسات احلكوميـة     والوزارات    بني خمتلف  الوطين واإلقليمي والبلدي،  
 .لقوق الطفحب

 آلية فعالة أو تعزيـز      إلنشاء تدابري   اذاختىل ضمان   إدعو اللجنة الدولة الطرف     ت  -١٣
 من أجـل    ، حتت إشراف وزارة العمل والشؤون االجتماعية،       بدرجة كبرية  آليتها احلالية 
اهليئات واملؤسسات ذات الـصلة     يف خمتلف   قوق الطفل   اخلاصة حب سياسة  التنسيق تنفيذ   

 علـى  ،مها بذلك عند قيا، الطرف على العمل الدولةَ وحتث اللجنةُ .على مجيع املستويات  
 وحمكمـة شـاملة    تنفيذ سياسة لموارد بشرية وتقنية ومالية      تزويدها مبا يلزم من      ضمان

 .قليمية والبلدية على املستويات الوطنية واإليف جمال حقوق اإلنسانومتسقة 

 وطنيةالعمل الخطة     

ة عمل  إنشاء فريق تنسيق مشترك بني الوزارات إلعداد خط       باً   علم  اللجنة بينما حتيط   -١٤
 لتنفيـذ ل خطة وطنية شـاملة      ه مل يتم بعُد وضع    نبالقلق أل تشعر  فإهنا  وطنية لتنفيذ االتفاقية،    

ـ تفاقية  فيما يتعلق باال  الدولة الطرف    الذي تعتمده     القطاعي النهج وألن ا ؤدي إىل تنفيـذه   ي
 .بشكل جمزَّأ

 حقـوق   إلعمـال خطة عمل وطنية شاملة     بوضع  وصي اللجنة الدولة الطرف     ت  -١٥
 الدولـةَ وتوصـي    . بالكامل الطفل وختصيص موارد بشرية وتقنية ومالية حمددة لتنفيذه       ا

 لـصاحل  الوطنيـة    هاعملعلى ضمان ما يلي يف خطة        ، عند قيامها بذلك   ،العملبالطرف  
 :األطفال

التخطـيط  ال يتجـزأ مـن   اً  شكل جزء ت حقوق الطفل، و   أن ترتكز إىل    )أ(  
 ؛اإلمنائي

 ؛ املناسبةلوائح بوسائل تشمل اعتماد اللهاتنفيذها وتفعيأن يتم   )ب(  

 آلية  تضمَنتغايات وأهداف ومؤشرات وجداول زمنية، و     أن ُتحدَّد هلا     )ج(  
 أوجه القصور احملتملة؛يف التنفيذ وحتديد  التقدم احملرز رصد لتقييم

ميع الشركاء املعنيني، مبا يف ذلك اجملتمع املدين    أوسع جل  مشاركة   أن تتيح   )د(  
 ل أنفسهم؛واألطفا
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يف مجيـع   التفاقيـة    تنفيـذ ا   حيالتباع هنج متماسك ومتسق     ار  تيّسأن    ) ه(  
 ا؛هيئاهتولدولة الطرف مؤسسات ا

يف االتفاقيـة، و املنـصوص عليهـا يف   حكـام  األبـادئ و  أن تراعي امل    )و(  
عـامل صـاحل    "املعنونـة   خطة العمل   يف  الربوتوكولني االختياريني امللحقني به، وكذلك      

 .٢٠٠٧ عام يف" ٥عامل صاحل لألطفال زائد "استعراض إعالن  و٢٠٠٢عام ل" لألطفال

 الرصد املستقل    

مـستقل  مظامل  لتعيني أمني    الدولة الطرف    بذلتها اليت   وليةاألهود  اجل  اللجنة ظتالح  -١٦
 توصـيتها الـسابقة   بعـد   تأسف ألن الدولة الطرف مل تنفذ       إال أهنا   األطفال،  معين بشؤون   

)CRC/C/15/Add.201، تنفيذ االتفاقية، مبـا يف      لرصد، بشأن إنشاء هيئة مستقلة      )١٧ الفقرة 
 . بطريقة تراعـي مـصلحة الطفـل        األطفال املقدمة من ذلك التحقيق يف الشكاوى الفردية      

حقـوق  املكلف بالـدفاع عـن      عام  الامي   احمل ألن اللجنة بالقلق    تشعرعالوة على ذلك،    و
املـوارد   ال حيصل على     ،من األطفال املقدمة  اوى  لقي الشك ت ، وإن كان باستطاعته   اإلنسان

 . فعالعلى حنوذه املهمة الكافية لالضطالع هباملالية والتقنية والبشرية 

 بأن تراعـي    )١٧الفقرة   ،CRC/C/15/Add.201( كرر اللجنة توصيتها السابقة   ت  -١٧
لوطنيـة  دور املؤسـسات ا    بشأن   ٢رقم  العام  اللجنة  تعليق  متام املراعاة   لدولة الطرف   ا
قوق اإلنسان، وإنشاء هيئة مستقلة لرصد تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلـك التحقيـق يف               حل

 كما حتث الدولـة     .من األطفال بطريقة تراعي مصلحة الطفل      ة املقدمة الشكاوى الفردي 
العـام   محـامي الالزمة لل بشرية  التقنية و الالية و املوارد  مجيع امل  توفريالطرف على ضمان    

 . معاجلة فعالةمعاجلة شكاوى األطفال ليتسىن له اإلنسانقوق املكلف حب

 ختصيص املوارد    

 بشأن )١٩الفقرة   ،CRC/C/15/Add.201( توصيتها السابقة  تنفيذ   لعدمتأسف اللجنة     -١٨
 حـىت  ،ال تزال قلقة بصفة خاصة، ألن الدولة ما زالـت هي و. كافياًاً   تنفيذ ختصيص املوارد 

حقـوق األطفـال     مجيعتها إلعمالميزانيدد موارد من اآلن، ال ختصص بشكل واضح وحم
 .مبوجب االتفاقية

 العامـة لتنفيـذ     امليزانيةث اللجنة الدولة الطرف على النظر يف تعديل قانون          حت  -١٩
لضمان السهولة يف حتديد احلصة اليت يـتم         ٦ و ٣ من االتفاقية يف ضوء املادتني       ٤ املادة

املـوارد  مجيع  إىل أقصى حد تسمح به       و ة احلقوق،  كاف رصدها من ميزانية الدولة إلعمال    
 إلعمال حقوق الطفل االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وضـمان الـشفافية يف            املتاحة
عن أولوياهتا بـشكل    اً  أن تعلن سنوي  على  اً  أيض الطرف    الدولةَ اللجنةُوتشجع  . عرضها

 من امليزانية علـى     تنفقه مقدار ونسبة ما  وحتدد   ،فيما يتعلق بقضايا حقوق الطفل    واضح،  
أثر تقييم  ليتسىن  على الصعيدين الوطين واحمللي     سيما الفئات املهمشة منهم،      والاألطفال  
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 ،ينبغي للدولة الطرف أن تراعـي     و. استخدامهامدى فعالية   على األطفال و   املنفقةاملبالغ  
ـ  ٢١يـوم املناقـشة العامـة يف        الصادرة   توصيات اللجنة    ،قيامها بذلك لدى    /ول أيل
 ."لمسؤولية الدو - قوق الطفلاملخصصة حلوارد امل"بشأن موضوع  ٢٠٠٧ سبتمرب

 مجع البيانات    

يف  الدولة الطـرف     مضيضرورة  ) ٢١الفقرة  ،  CRC/C/15/Add.201( اللجنةتؤكد    -٢٠
 :مجع البيانات فيما يتعلق مبا يلي تعزيز نظام

اً غري مصنفة تصنيف   بيانات، وهي    مجعها وزاراتخمتلف ال  تتوىلالبيانات اليت     )أ(  
، وأطفال األقليات نيألطفال املعوقاسيما  التفاقية، وال تناوهلا ا تاليت  اجملاالت  يشمل كافة   اً  وافي

 ؛الذين يعانون من الضعف واحلرمانالعرقية، واألطفال 

تقيـيم  يف فعال   بشكل   ستخدم، وهي بيانات ال تُ    األطفالاملتعلقة ب بيانات  ال  )ب(  
 .لوضع السياسات يف جمال ضمان حقوق الطفلاً ساس بوصفه أاحملرزتقدم ال

لتحديـد أقليـة     مالئمةمنهجيات  اعتماد   عدم   إزاءعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق       و
 .حقوقهمإلعمال اً تيسري مجع البيانات هبدف الروما

وحتث الدولة   )٢١الفقرة   ،(CRC/C/15/Add.201 تكرر اللجنة توصيتها السابقة     -٢١
 : القيام مبا يليطرف علىال

 آليتها جلمع وحتليل البيانات املفّصلة على حنو منظم عـن           تعزيز وتركيز   )أ(  
 األطفال دون سن الثامنة عشرة يف كل اجملاالت اليت تتناوهلا االتفاقية، مـع تركيـز     مجيع

ة  وأطفال األسر احملروم؛خاص على أضعف الفئات، مبن فيهم األطفال املنتمون إىل أقليات 
 مؤسـسات يف    املودعون طفالاأل و ؛ واألطفال الذين يعيشون يف املناطق الريفية      ؛اقتصادياً

واألطفال املعوقون واألطفال الذين هم حباجة حلماية خاصة، أي أطفـال           الرعاية البديلة؛   
 ؛  واالجتارمن ضحايا االستغالل اجلنسي واألطفال ؛الشوارع واألطفال العاملون

ـ  فعـال    على حنو ؤشرات والبيانات   استخدام هذه امل    )ب(   صياغة وتقيـيم   ل
  وختـصيص املـوارد    هاتنفيـذ االتفاقيـة ورصـد      تتعلق ب  تشريعات وسياسات وبرامج  

  .لذلك الالزمة

طريقة  يف مجعها للبيانات،     ،أن تعتمد لى  عوعالوة على ذلك، حتث اللجنة الدولة الطرف        
حتثها كذلك   و ؛سياساتيف وضع ال  للوضوح والفعالية   اً  توخي لتحديد أقلية الروما  واضحة  

الدعم الكايف وآليات احلماية ملنـع إسـاءة        على أن تضمن استكمال هذه العملية بتوفري        
  . مبا ينطوي على متييزاستخدام هذه البيانات
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  التوعيةو النشر    

إدراج  يـتم    مل نـه ألواً  متدنياالتفاقية ما زال    بوعي العام   بالقلق ألن ال  تشعر اللجنة     -٢٢
 .سية لألطفالادرليف املناهج ابشكل حمدد فاقية االت

رفع مستوى الوعي العـام  ترمي إىل اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري      حتث    -٢٣
 التثقيف بـشأن االتفاقيـة      إدراج وعلى    وسائل اإلعالم  طريقن  مبا يف ذلك ع   التفاقية  با

 .كموضوع حمدد يف املناهج املدرسية

 تدريبال    

وزارة  و  وزارة التعليم والشباب والرياضـة     مبا تقوم به كل من      اللجنة ترحببينما    -٢٤
الشرطة واألطباء  أفراد   لتدريب    من مبادرات   الدولة الطرف   يف الداخلية واألكادميية القضائية  

واملوظفني احلماية االجتماعية والقانونية لألطفال، توفري  يف جمال  العاملنيواملوظفني احلكوميني
 ة بـشأن  مـستمر ية منتظمة و  دريبتوفري برامج ت   عدم   إزاءتشعر بالقلق   ا  ة، فإهن  العدال جماليف  

 . األطفال ومعهملصاحل نيلعاملاملهنيني احقوق اإلنسان، مبا فيها حقوق الطفل، جلميع 

مـستمرة بـشأن    و برامج تدريبية منهجية      بوضع وصي اللجنة الدولة الطرف   ت  -٢٥
 لـصاحل  العـاملني    املهنـيني مجيـع   هدف  تـست حقوق اإلنسان، مبا فيها حقوق الطفل،       

 .ومعهم األطفال

 التعاون مع اجملتمع املدين    

 حقوق الطفل   إعماللمشاركة يف   لجملتمع املدين   املتاحة أمام ا  فرص  التالحظ اللجنة     -٢٦
 وسريع وشفاف لتقـدمي     نظام متسق بالقلق إزاء عدم وجود     تشعر  إال أهنا   . يف الدولة الطرف  
ن ألتشعر اللجنة بالقلق    باإلضافة إىل ذلك،    و. ظمات اجملتمع املدين املعنية    ملن املنح واإلعانات 
ذات الصلة باملوارد اف مع اجملتمع املدين بشأن القضايا كحوار يسمح بإجراء  النظام احلايل ال    

 .ألطفالاخلاصة باالسياسات واألولويات و

 نظام شفاف وإقامة  ملدين  ىل تعزيز تعاوهنا مع اجملتمع ا     إتدعو اللجنة الدولة الطرف       -٢٧
 يف  وتـشارك املنح واإلعانات ملنظمات اجملتمع املدين اليت تساعد يف تنفيذ االتفاقية           قدمي  تل

 ويأخـذه يف  اجملتمـع املـدين  ، يسمح باحلوار مع  السياسات املتعلقة حبقوق الطفل  صوغ
 لعـام رقـم   الدولة الطرف إىل تعليقهـا ا     يف هذا السياق، توجه اللجنة انتباه        و .االعتبار

)CRC/GC/2003/5 بشأن التـدابري العامـة لتنفيـذ اتفاقيـة     ) ٥٩ إىل  ٥٦  من الفقرات
 .الطفل حقوق
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 التعاون الدويل    

سامهات الدولة الطرف يف جهود مب من االتفاقية، ٤ خبصوص املادة    علماً  اللجنة حتيط -٢٨
اإلنساين الثنائي ومتعدد   سيما عمليات األمم املتحدة حلفظ السلم والعمل         التعاون الدويل، ال  

 املساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة  ا تالحظ أن مستوى مسامهة الدولة الطرف يف    غري أهن  .األطراف
عن املـستوى   اً  ، يقل كثري   اإلمجايل  يف املائة من الدخل القومي     ٠,١٢ الذي تبلغ نسبته حالياً   

) ٢٠٠٢ (بتمويل التنميـة  ي الصادر عن املؤمتر الدويل املعين       ريتوافق آراء مونت  الذي ورد يف    
  .)٢٠٠٥ (الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العامليويف 

بـشأن  اهلدف املتفق عليـه دوليـاً       ب على الوفاء  تشجع اللجنة الدولة الطرف    -٢٩
وتـشجع   .للمساعدة اإلمنائية الرمسية  اإلمجايل   القومي   الدخل يف املائة من     ٠,٧ ختصيص

ن أن يصبح إعمال حقوق الطفل أحد أولوياهتـا يف         اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ضما     
 ويف هذا الصدد، حتث اللجنة      .إطار اتفاقات التعاون الدويل الثنائية املربمة مع بلدان نامية        

 عناية خاصة للمالحظات اخلتامية والتوصيات املقدمة من اللجنة         إيالءالدولة الطرف على    
مراعـاة  لجنة الدولة الطـرف إىل       وتدعو ال  .خبصوص البلدان الشريكة للدولة الطرف    

مـوارد حقـوق    " بشأن   ٢٠٠٧توصياهتا املنبثقة عن يوم املناقشة العامة املعقود يف عام          
 ." مسؤولية الدول- الطفل

  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (املبادئ العامة   - باء  

 عدم التمييز    

ـ   احلاد لتمييزاب الدولة الطرف    بإقرارحتيط اللجنة علماً مع التقدير        -٣٠ ي يواجهـه   ذ ال
مبختلف احلمالت واملشاريع اليت تقوم هبـا الدولـة         ترحب  كما   إقليمها يف   الروماالسكان  

إزاء استمرار انتشار قضايا التمييز       بالغ قلقتشعر ب  اغري أهن . عدم التمييز الطرف للتوعية بشأن    
غـري  واملنهجي الفصل  ذلك  الدولة الطرف، مبا يفالروما يف ضد أطفال   سيما   املثرية للقلق ال  

 على الرغم من توصـياهتا الـسابقة      وذلك   التعليم العام القانوين ألطفال الروما يف مؤسسات      
)CRC/C/15/Add.201 حملكمـة  ا  الصادر عـن   القرارمن  و) ٦٨ و ٥٥ و ٣٠ و ٢٩ الفقرات

ضد اجلمهورية  وآخرين ).D.H(يتش إدي   يف قضية٢٠٠٧ يف عام    األوروبية حلقوق اإلنسان  
 رغم تنفيذها لقـانون    الدولة الطرف    ما زال يتعني على    نهألاً  وتأسف اللجنة أيض  . التشيكية

جلماعة األوروبيـة   لتوجيهان الصادران عن ا   ا(قانون االحتاد األورويب    ب  عمالًمكافحة التمييز   
) ٢٠١٠(روما  بشأن ال إعالن ستراسبورغ   ورغم التزامها ب  ) EC/2000/78و EC/2000/43(رقم  
أو / و  العامة املتعلقة جبماعة الروما اخلاصة     با بشأن السياسات  ونة وزراء جملس أور   جلتوصية  و

 خطة وطنية شاملة ملنع العنصرية والتمييز العنصري وكراهية يةفعالب تنفذ أنالرحل يف أوروبا، 
 .ديربانوبرنامج عمل إلعالن اً طبقاألجانب والتعصب 
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اختاذ مجيع التدابري الالزمـة لـضمان       التعجيل ب ث اللجنة الدولة الطرف على      حت  -٣١
الرومـا ال سـيما     أطفـال   اليت يتعـرض هلـا       أشكال العزل    كافة على   الناجعالقضاء  

ممارسات متييزية يف نظام التعليم، وتوفري اخلدمات األساسية والـسكن          يستهدفهم من    ما
بتوصية  عمالًو) ٢٠١٠(روما  بشأن ال اللتزاماهتا مبوجب إعالن ستراسبورغ     اً  وفقللروما  

 . يف أوروبـا الرحلأو /لروما والعامة املتعلقة باجملس أوروبا بشأن السياسات  جلنة وزراء   
طة عمل وطنيـة  الفعلي خلعتماد  االحتث اللجنة الدولة الطرف على      باإلضافة إىل ذلك،    و

املراعـاة  مع  التعصب  منع العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب و      بشأن  شاملة  
 ، بوجه خاص  ،التركيزوديربان  وبرنامج عمل    إعالن   يفحكام ذات الصلة    األيع  جلمالتامة  

 . من االتفاقية٢على املادة 

 لطفل الفضلىامصاحل     

تطبق ا رها مع اللجنة، أهن خالل حواتأكيد الدولة الطرفمع االرتياح تالحظ اللجنة   -٣٢
 وتوحيد  لتغيريلعمل الوطنية    الفضلى يف خمتلف الربامج، مبا يف ذلك خطة ا          الطفل مبدأ مصاحل 
). ٢٠١٠ (الـشامل وخطة العمل الوطنية للتعلـيم      ) ٢٠٠٩(ألطفال الضعفاء   انظام رعاية   

الفضلى يف معظـم    الطفل   اإلشارة إىل مبدأ مصاحل      إغفالبالقلق إزاء استمرار     تشعر   اأهن إال
لسياسات والربامج  ، وكذلك يف القرارات القضائية واإلدارية، وا      بالطفلالتشريعات اليت تتعلق    

 .بالطفلذات الصلة 

 مبـدأ مـصاحل     إدراجث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لضمان         حت  -٣٣
 يف مجيع اإلجراءات التـشريعية      بشكل ثابت وتطبيقه  على النحو املناسب    الفضلى  الطفل  

طفـل  اليت تتعلق بال  واإلدارية والقضائية وكذلك يف مجيع السياسات والربامج واملشاريع         
 القانوين جلميع األحكام والقرارات القـضائية       التعليل  يستند ينبغي أن كما  . تؤثر عليه و

 . هذا املبدأ إىلواإلدارية

 احترام آراء الطفل    

ُيحترم أن  يف  عناصر حق الطفل    نفذت بعض   أن الدولة الطرف     اللجنة   الحظبينما ت   -٣٤
بالقلق إزاء انتـشار    تشعر   افإهنن التعليم،    قانون اإلجراءات املدنية وقانو    ذلك يف يف  رأيه، مبا   

يساور و. متارس عليه احلقوق ال بوصفه صاحب حق      اً  النظرة التقليدية إىل الطفل بوصفه فرد     
 ال تتيح الفرصـة يف مجيـع        ن اإلجراءات القانونية واإلدارية    القلق يف هذا الصدد، أل     اللجنة

 بـشكل  الطفـل  لالستماع إىل رأيوء،  اللجاإلجراءات املتعلقة بقضايا    ذلك مبا يف احلاالت  
لعـدم  تشعر اللجنـة    فإهنا  وعالوة على ذلك،    . القانوين أو الوصي  ومبعزل عن املمثل    مباشر  

ن البيئـة    م سلخه أو/و  الطفل حضانةن قبيل   سائل م  فيما يتعلق مب   مراعاة آراء الطفل، عملياً،   
 .اليت يعيش فيهاالعائلية 
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 من جمموعـة  ٥٦١القانون رقم (قانون التعليم لطرف الدولة البَسنِّ  ترحب اللجنة   و  -٣٥
ا ال تزال تشعر بالقلق إزاء عدم اعتماد قانون الطفولة والـشباب            هنال أ ، إ )٢٠٠٤قوانني عام   

إذا أما  حىت اآلن، ونتيجة لذلك فإن احترام رأي الطفل ال يزال يفتقر إىل التنظيم التشريعي و              
تقـدر اللجنـة    ىل ذلك،   باإلضافة إ و.  بالقدر الكايف  ال يتحقق فإنه   ملمارسة العملية حتقق يف ا  

مـا إذا   بـشأن   لقلق  يف حني يساورها ا   اهليئات الطالبية،   غريها من    و وجود اجملالس الطالبية  
وتشعر اللجنة بالقلق .  الْوحقاً أَ ُتراعى املنتديات تلكاألطفال يف يعرب عنها  راء اليت   ت اآل كان
 آراء احلـسبان نظـم تأخـذ يف    من أجل إرساءبادرات ال تقوم مبألن الدولة الطرف اً أيض

 .متسهماألطفال يف مجيع القرارات اليت 

حكم قانوين  بإدراج  للدولة الطرف    (CRC/C/15/Add.201) كرر اللجنة توصيتها  ت  -٣٦
حق الطفل يف املشاركة يكون تطبيقه واجباً يف احملاكم واهليئات اإلدارية            ينص على    شامل

 ومؤسسات رعاية األطفال واألسر فيما يتعلق باملسائل اليت تـؤثر           واملؤسسات واملدارس 
 مـن   ١٢على األطفال، كما توصيها بضمان احلق يف استئناف القرارات، وفقاً للمـادة             

التثقيفية بـشأن   من تعزيز برامج التوعية والربامج      باإلضافة إىل ذلك،     ، وال بد  .االتفاقية
 ُتمـارس عليـه  اً كائن الطفل بوصفه إىلالتقليدية  النظرةتنفيذ هذه املبادئ من أجل تغيري      

تتيح الفرصة   تدابري    كذلك باختاذ   وتوصي اللجنة الدولة الطرف    .صاحب حق احلقوق، ال   
 يف مجيع اإلجراءات املتعلقة باألطفـال، وتـوفري          بشكل مباشر   الطفل لالستماع إىل رأي  

 دون   فعال على حنو ملشاركة  ااالضطالع هبذه   الضمانات الكافية واآلليات الالزمة لضمان      
ل يف  اطفراء األ إلدماج آ  نظم   ءرسا كما تشجع اللجنة على إ     .أو ترهيب حدوث تالعب   

توجه انتباه الدولـة    يف هذا السياق،    هي،   و .املناقشات السياسية والقرارات اليت متسهم    
 . إليهاالستماعبشأن حق الطفل يف ) ٢٠٠٩(١٢الطرف إىل تعليقها العام رقم 

 مـن   )أ(الفقـرة    و ١٩ و ١٧-١٣ و ٨ و ٧املواد  (حلقوق واحلريات املدنية    ا  - جيم  
 )من االتفاقية ٣٧ املادة

 اسم وجنسيةمحل     

التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لضمان حق الطفل يف اكتساب          باً   علم  اللجنة حتيط  -٣٧
 مـن   القُصَّر أصحاب الطلبات ال تزال تشعر بالقلق إزاء وضع       غري أهنا   . تهجنسية عند والد  
طلباهتم للحصول على اجلنـسية     الذين ُعلِّق البت يف     يف اجلمهورية التشيكية    عدميي اجلنسية   

قانون ال من مشروع    ٧٨٦ و ٧٤٠ أن املادتني     اللجنة الحظت وعالوة على ذلك،     .طويالًاً  زمن
ـ  األب   نـسبه إىل   حق الطفل يف إنكار      تنصان على لدولة الطرف    يف ا  ديدجلاملدين ا   سجلامل

تـدابري  قصور ال  ا تشعر بالقلق إزاء   هنال أ  النضج، إ  واإلطالع على سجل التبين عند بلوغه سن      
 .والديهم وبرعايتهمق يف معرفة باحل مجيع األطفال متتعلضمان اليت مت اختاذها 



CRC/C/CZE/CO/3-4 

11 GE.11-44586 

نح التعجيل مب ث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان           حت  -٣٨
إىل أحكـام اتفاقيـة     اً  وتـشري أيـض   .  أراضيها علىال املولودين   اجلنسية جلميع األطف  

تقدمي أبوي الطفـل     بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية اليت تنص على أن           ١٩٦١ عام
 مركـز    على أي  اإلقامة القانونية أو  اجلنسية أو   حلصول على   املولود يف إقليم ما لطلب ا     

عدمي حيث يكون لوال ذلك     طرف  ق الطفل يف اكتساب جنسية الدولة ال      ال ميس حب   مشابه
 متتـع على اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان       اً  وحتث اللجنة الدولة الطرف أيض    . اجلنسية

 .رعايتهماة والديهم وبمعرفيف احلق م وإىل أقصى حد ممكن، بمجيع األطفال منذ والدهت

 العقوبة البدنية    

 مؤسـسات يف  حمظـورة   ألطفال  ضد ا ة   البدني ةبوالعقممارسة  أن  باً  لمعحتيط اللجنة     -٣٩
تشريع حيظر صـراحة     حىت اآلن، أي     ،أنه ال يوجد  تالحظ مع القلق    إال أهنا   الرعاية العامة،   

الـسواد  كما تشعر بـالقلق ألن  . ألسرةها ا  مبا في  ط،اوسالعقاب البدين لألطفال يف مجيع األ     
اضطلعت هبـا   ة اليت   يف الدراسات االستقصائي   ية صرح  التشيك  اجلمهورية مواطيناألعظم من   

 . الطفلتنشئة العقوبة البدنية يف  مبوافقته على ممارسةالدولة الطرف

ب ا العق  على أن تتصدى النتشار التغاضي عن ممارسة       ث اللجنة الدولة الطرف   حت  -٤٠
تنظيم برامج لتوعية وتثقيف اجلمهور العـام، هبـدف تـشجيع           بطرق شىت منها    البدين،  

 ،تـضمن أن  ، و ما ُجَبل عليه الطفل من كرامة     ى مع    بديلة تتمشّ  تدابري تأديبية  اللجوء إىل 
 .يف مجيع األوساط مبا فيها األسرة العقوبة البدنية حظرقيامها بذلك، لدى 

 متابعة دراسة األمم املتحدة املعنية بالعنف ضد األطفال    

 ترحب اللجنة مبشاركة الدولة الطرف يف مبادرات جملس أوروبا واألمم املتحدة            -٤١
ألطفال ووضع استراتيجية وطنية ملنع العنف ضد       ضد ا العقاب البدين   ممارسة  ملنع وحظر   

  .)٢٠١٠-٢٠٠٩( املقترنة هبا  خطة العمل الوطنيةعن فضالً) ٢٠١٨-٢٠٠٨(األطفال 
 تشجع اللجنة الدولة اً،من مبادرات حاليلدولة الطرف ما تقوم به ا تعزيز  ة  دازيول  -٤٢

 :مبا يليالطرف على مواصلة القيام 

إعطاء األولوية للقضاء على مجيع أشكال العنف ضد األطفال، وضمان            )أ(  
، (A/61/299) دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال       الواردة يف    توصياتالتنفيذ  

آسيا املعقودة يف ليوبليانا    وسط  مع مراعاة نتائج وتوصيات املشاورات اإلقليمية ألوروبا و       
  ؛ للجوانب اجلنسانيةخاص مع إيالء اهتمام ، ٢٠٠٥يوليه / متوز٧  إىل٥ الفترة من يف

 التقرير الدوري املقبل معلومات عن تنفيـذ الدولـة الطـرف            تضمني  )ب(  
 اليت أشار إليها املمثل املعلومات، وخباصة  املشار إليها أعاله الدراسة الواردة يف  لتوصياتل

 : طفال، وهياخلاص لألمني العام املعين مبسألة العنف ضد األ
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وضع استراتيجية وطنية شاملة يف كل والية ملنع مجيع أشكال العنف ضد   '١'
 األطفال والتصدي هلا؛ 

 جلميع أشكال العنـف     ،وطين على الصعيد ال   ،صريحفرض حظر قانوين     '٢'
  ؛األوساطضد األطفال ويف مجيع 

برنامج نظام وطين جلمع البيانات وحتليلها ونشرها ووضع         إرساء دعائم  '٣'
 . ضد األطفالبشأن العنفحبثي 

التعاون مع املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية بـالعنف ضـد األطفـال             )ج(  
) اليونيـسيف ( منظمة األمم املتحدة للطفولة       منظمات منها  والتماس املساعدة التقنية من   

واملفوضّية السامية حلقوق اإلنسان ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة           
ومفّوضية األمم املتحدة السامية لشؤون     ) اليونسكو(األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة      

املنظمـات غـري    كذلك من   الالجئني ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدَّرات واجلرمية و       
 .احلكومية الشريكة

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

 البيئة األسرية    

الدولة الطـرف    أدخلتهالذي  ) ٤٢٧/٢٠١٠القانون رقم   (التعديل  اللجنة ب ترحب    -٤٣
 ٣٢٦القانون رقـم  (اجلمهورية التشيكية  أراضي علىنب ا األجاخلاص بإقامة الرعاياقانون العلى  

األجانب الذين  بالنسبة للرعايا   مشل األسرة   ييسر مل   ي  الذو،  .)١٩٩٩من جمموعة قوانني عام     
املساعدة تزايد  يف  شري إىل اخلطوة اإلجيابية املتمثلة      ، وت اإلضافيةللجوء أو احلماية    ُمنِحوا حق ا  

صـدور القـانون     االجتماعية واالقتصادية منذ     لواحاألاليت تعاين من ضعف     املقدمة لألسر   
ماية االجتماعية والقانونية    لقانون تقدمي احل   ٢٠٠٦ني عام    من جمموعة قوان   ١٣٤رقم  املُعدِّل  

 اهنال أإ، ولة الطرفالذي سنته الد) ١٩٩٩ من جمموعة قوانني عام ٣٥٩القانون رقم (لطفل ل
 وعدم كفايـة  مستوى الدعم االجتماعي واالقتصادي لألسر،     إزاء تدين    قلقتشعر بال ال تزال   

 اللجنة بـاجلهود    تقربينما  و. ة من الضعف الشديد   اليف ح اليت تعيش   املساعدة املقدمة لألسر    
 إجـازة   مـنح م والطفل من خالل     األلضمان االرتباط املبكر بني     اليت بذلتها الدولة الطرف     

النعدام اإلعداد لدور األبوة    قلقها  عن  تعرب  فإهنا  إىل أربع سنوات،    مدهتا  تصل   أمومة طويلة 
 . أطفال صغار واخلدمات املقدمة لألسر اليت لديهاواألمومة

اليت تعاين مـن    األسر  لضمان حصول   تدابري  باختاذ  وصي اللجنة الدولة الطرف     ت  -٤٤
موارد مالية ودعم اجتمـاعي     على ما يلزم من     قتصادية  االجتماعية و ضعف األحوال اال  

 إعمـاالً أطفاهلم   عن   األساسيةم  سؤوليتهاالضطالع مب حىت يتسىن جلميع اآلباء واألمهات      



CRC/C/CZE/CO/3-4 

13 GE.11-44586 

توصي اللجنـة الدولـة     وباإلضافة إىل ذلك،    . طفال إىل أقصى حد ممكن     مجيع األ  حلقوق
سـيما األطفـال    الاألطفال صغار الطرف بأن توفر اخلدمات الالزمة لآلباء واألمهات و  

 .الضعفاءاألطفال لدى تجنب تأخر النمو الذين يعانون من احلرمان، ل

 األوروبية   من املفوضية  الورقة املقدمة  اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل       توجهكما    
ميع أفضل انطالقة جل   إتاحة:  حتت عنوان  يف مرحلة الطفولة املبكرة   والرعاية  لتعليم  بشأن ا 
  .(COM (2011) 66)امل الغد عإىل أطفالنا 

 األسريةبيئة الاألطفال احملرومون من     

لقانونية، حلماية االجتماعية وا  ا اخلاص با  قانوهنلترحب اللجنة بتعديل الدولة الطرف        -٤٥
  يف  األولوية الستخدام التمويـل األورويب     ويعطي،  ٢٠١٢دخل حيز التنفيذ يف عام      يي س ذال

 مؤسـسات كفالة األطفال يف     معدالت    بذلك زيدات الرعاية وي  مؤسسإخراج األطفال من    
األخرى املزمع اختاذها مـن قبيـل حتـسني        جيابية  اإلتدابري  إىل ال اً   اللجنة أيض  وتشري .الرعاية
 علـى   كل أسرة  فردية ل  واستراتيجياتاإللزام بإعداد تقييمات للحاالت      و املرشدين، يبتدر
اً أساسي  بديالًباعتبارها  لرعاية املؤسسية   املوقف السائد املؤيد ل   شعر بالقلق إزاء    إال أهنا ت   .حدة

 :يلي ماالقلق إزاء  وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة ب.سريةاألللبيئة 

إيـداع األطفـال يف     معايري لقبـول    عدم وجود   ية و دمات الوقائ اخلنقص    )أ(  
سيما األطفال املعـوقني     أعداد كبرية من األطفال، وال    إيداع  ّمما أدى إىل    ،  مؤسسات الرعاية 

، بوجه خاص الرعاية  مؤسسات  ، ويف   عن أسرهم اً  الرعاية بعيد هياكل  أطفال الروما يف    أو  /و
وراء إبعـاد  الرئيسي هي السبب احلالة املادية واملالية لألسرة تكون   احلاالت،    هذه ويف معظم 

 ؛هؤالء األطفال

 يأسـر املتعلقة بتوفري الرعاية يف جـو       اجملتمعية  يف اخلدمات    قصور   وجود  )ب(  
 ؛سات الرعايةمؤسيداع األطفال رعاية البديلة لتجنب إوال

رعاية املؤسسية  القطاع   تنظيم   ‘١‘: تضطلع مبا يلي  آلية مركزية   عدم وجود     )ج(  
 تفتقر  عايري الرعاية املقدمة  األمر الذي جيعل م   ،   وبرجمتها الرعاية املؤسسية قدمي   تنسيق ت  ‘٢‘أو  

 ؛إىل االتساق

 مؤسـسات وظفني يف العديد من     املعدد  وكذلك   املرافقمستوى  اخنفاض    )د(  
 ؛ومستوى تدريبهمالرعاية 

غالبية وعدم مغادرة   رعاية،   األطفال يف مؤسسات ال    يقضيهادة اليت   طول امل   ) ه(  
  سن الرشد؛همبعد بلوغإال ؤسسات الرعاية ملهؤالء األطفال 

جهم ادمإ وإعادة   مع ذويهم  األطفال   تواصلاملبذولة من أجل    هود  ضعف اجل   )و(  
  أسرهم؛يف
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لـن  حتسني نظام الرعاية البديلة      الرامية إىل    ططوضع أطر زمنية لتنفيذ اخل      )ز(  
 . على أقرب تقدير٢٠١٣ أو ٢٠١٢ عام هناية التغيريات قبلتسمح بظهور العديد من 

توجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إىل املبادئ التوجيهية املتعلقـة بالرعايـة      وإذ    -٤٦
 تـشرين   ٢٠ املعتمـد يف     ٦٤/١٤٢البديلة لألطفال الواردة يف قرار اجلمعية العامـة         

لتعجيل بصياغة سياسة وطنية متسقة تدعو الدولة الطرف إىل ا   فإهنا  ،  ٢٠٠٩نوفمرب  /الثاين
وتدعوها على وجه اخلصوص إىل اختاذ التـدابري       ،  إلخراج األطفال من مؤسسات الرعاية    

  :التالية

معـايري   و لوضع األسرة، واخلـدمات الوقائيـة،     ات شاملة    تقييم إعداد  )أ(  
عاية،  مؤسسات الر  الذي أُودعوا  عدد األطفال    تقليصالرامية إىل   قبول  الواستراتيجيات  

 بانتظام يف  ومراجعته   ورصدهوضمان عدم اللجوء إىل مؤسسات الرعاية إال كمالذ أخري          
 ؛اليت ُيلجأ فيها إليهاالت احل

الرعاية وة ياألسرشبيهة بالرعاية   لتوفري رعاية  جمتمعيةاستحداث خدمات     )ب(  
 ؛ةيات الرعامؤسسيداع األطفال  لتجنب إالبديلة

مجيع التشريعات ذات الـصلة     على  ت الالزمة    التعديال التعجيل بإدخال   )ج(  
لتأكيد شرط التسجيل اإللزامي جلميع مؤسسات الرعاية البديلة، وجترمي من يدير مؤسسة           
رعاية دون رخصة، واعتماد جمموعة موحدة من املعايري ملؤسسات الرعاية العامة واخلاصة            

 رصدها بشكل منتظم؛نظام لودور الرعاية اخلريية، و

 مرافق مؤسسات رعاية األطفال على وجه االستعجال وختصيص         حتسني  )د(  
 االجتماعيني   األخصائيني املوارد الالزمة حلسن سريها ورصدها؛ واختاذ تدابري لزيادة عدد        

 العاملني يف جمال رعاية األطفال وضـمان        الختيارضع معايري    يف الوقت نفسه، بو    ،والقيام
 ؛ املالئمحصوهلم على التدريب 

اعتماد خطط فردية لرعاية األطفـال   ب، يف الوقت املناسب، القيام ضمان  ) ه(  
، منذ حلظة إيداع الطفل مؤسسة الرعاية وتعزيز سياسات وممارسات التعلـيم الـشامل            

 ؛وبالتايل تسهيل عودة الطفل بسرعة إىل بيئة شبة أسرية

 مؤسـسات الرعايـة     املودعني يف  االتصال بني األطفال     وتيسريتشجيع    )و(  
  ؛ وحفزها أسرهميفإعادة إدماج األطفال نطاق آليات لتوسيع  تطبيقعن  فضالًم، وأسره

ظام الرعاية   إدخاهلا على ن   لتحسينات املقترح االسترشاد يف تنفيذ ا   ضمان    )ز(  
 بـشكل فعـال علـى       رصدهاحمددة يتم   مرجعية  معايري  ودول زمين واضح    جباملؤسسية  
 .منتظمة فترات
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 تبينال    

 الدولـة   للطفـل يف الجتماعية والقانونيـة بقانون تقدمي احلماية ااً علماللجنة   حتيط  -٤٧
حمددة بـصورة    و ة ومتسق ةاضح جمموعة معايري و   تشعر بالقلق لعدم وجود   ، غري أهنا    الطرف
 .لطفلالتبين للتقييم مدى مالءمة ة موضوعي

لـيت   وتنفيذ جمموعة من املبادئ التوجيهية ا      باعتمادوصي اللجنة الدولة الطرف     ت  -٤٨
اجملتمع املدين العاملة يف جمال رعاية األطفال،       منظمات   بالتشاور مع املهنيني و    يتم إعدادها 

 .يف كامل إقليمهاألطفال متسق وموضوعي ملدى مالءمة التبين لتقييم جراء إلوذلك 

  واإلمهالاإليذاء    

 "Baby Box"ة الطرف برنامج ـالدوله يف ـبالغ إزاء ما ُيطلق عليتشعر اللجنة بقلق   -٤٩
 ٦  تشمل املـواد   وادملة من امل  جلاً  ، الذي يشكل انتهاك   )حاضنة إيداع الرضع املتخلى عنهم    (
 . من االتفاقية١٩ و٩ و٨ و٧و

 لوقف برنـامج  حتث اللجنة بقوة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة             -٥٠
"Baby Box"  ،مع وتشجيعهانامج ذلك الرب بدائلواإلسراع بتعزيز يف أقرب وقت ممكن 

عالوة على ذلك، الدولة الطرف     حتث،   و .كامل جلميع أحكام االتفاقية   مراعاة االمتثال ال  
، مبـا يف    الرّضعملعاجلة األسباب اجلذرية اليت تؤدي إىل التخلي عن          هودمضاعفة اجل على  

 يفذلك توفري خدمات تنظيم األسرة، وكذلك تقدمي املشورة املالئمة والدعم االجتماعي            
 .غري املأمونوالوقاية من احلمل رغوب فيه االت احلمل غري املح

، ٢٤و٢٣، و )٣الفقـرة    (١٨، و ٦املـواد   (الصحة األساسـية والرعايـة        - هاء  
 ) من االتفاقية) ٣-١الفقرات  (٢٧و٢٦و

 ذوو اإلعاقةاألطفال     

موعـة   من جم  ٧٣القانون رقم   (قانون التعليم   لالدولة الطرف   باعتماد  ترحب اللجنة     -٥١
بيـد   يف املدارس العادية،     ذوي اإلعاقة ج األطفال   ادمإ الذي ينص على     .)٢٠٠٥قوانني عام   

 :ما يليإزاء تشعر بقلق بالغ أهنا 

القـانون  (قانون التعليم   املتعلق ب  التنفيذي   السماح للمدارس مبوجب األمر     )أ(  
عدم كفايـة   حبجة  برفض توفري التعليم املتكامل     .) ٢٠٠٥ من جمموعة قوانني عام      ٧٣رقم  

هـو  كم الواقع   حبمن املدارس العادية    املعوقني  ألطفال  ااستبعاد  وبذلك يصبح   املوارد املادية،   
أن األطفال ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصـة   آباء؛ وعالوة على ذلك، يطلب من القاعدة
تعلـيم  بذلك عـبء  عادية فُيحمَّل اآلباء أطفاهلم يف بيئة عليم ضافية لتاإل ةتكلفال يف  يسامهوا

 ؛وهو أمر غري مناسب عن الدولةاً  عوض جمانيةعامةأبنائهم يف مدارس 
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ألطفال املعوقني الذين تقل أعمارهم عن سـنة         ل التشريعات احلالية حرمان    )ب(  
 ؛ خمصصات الرعايةاالستفادة منواحدة من 

ـ  عن   باءبسبب عجز اآل  مؤسسات  يف  األطفال املعوقني   إيداع غالبية     )ج(   ة رعاي
 ؛ أو رفضهم القيام بذلكاألطفالأولئك 

 احتياجات األطفال املعوقني؛معاجلة  يف يمنوذجطيب  هنج اعتماد  )د(  

 . ونوعاًاًكّم  البيانات املتعلقة باألطفال ذوي اإلعاقةحمدودية  ) ه(  

 : بالقيام مبا يليوصي اللجنة الدولة الطرفت  -٥٢

يتسىن هلا  للمدارس ل الكافية  والبشرية   املوارد املالية والتقنية     إتاحةضمان    )أ(  
 على حنو فعال؛ وتعديل تشريعاهتا ملنع املدارس مـن          توفري التعليم العام لألطفال املعوقني    

 عدم كفاية املوارد املادية؛رفض قبول األطفال حبجة 

تقدمي الدعم االجتماعي واالقتصادي لألطفال املعوقني بغـض النظـر            )ب(  
 سنهم؛ عن

 تقـدمي  من خـالل     أسريةألطفال املعوقني يف بيئة     ا رعاية   يسريوت تعزيز  )ج(  
 ؛األوصياء عليهمالدعم الكايف آلبائهم أو 

اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي     يتفق مع    ياعتماد هنج اجتماعي منوذج     )د(  
متنـع  احمليطـة الـيت     ة  واقف والبيئ  عن امل  النامجةويقوم على التصدي للحواجز     اإلعاقة،  

شاركة الكاملة والفعالة يف اجملتمع على قدم املساواة، وتدريب مجيع من املاألطفال املعوقني 
 لك؛ذ أو من أجلهم مبا حيققطفال املعوقني ذين يعملون مع األاملهنيني ال

وضع آليات جلمع بيانات شاملة ومفصلة عن األطفال املعوقني وتـوفري             ) ه(  
 الدولة  ات هذه البيانات يف توجيه سياس     املوارد البشرية والتقنية واملالية الالزمة الستخدام     

 .التعليم الشاملاملتعلقة ب وبراجمهاالطرف 

 ٢٣ إىل املادتني ،  سالفة الذكر نفيذ التوصيات   لدى ت لدولة الطرف    انتباه ا   اللجنة وتلفت
بشأن حقوق األطفال املعـوقني،     ) ٢٠٠٦(٩تعليقها العام رقم    إىل   من االتفاقية، و   ٢٩و

 .ة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من اتفاقي٢٤واملادة 

 الصحة واخلدمات الصحية    

أطفال الرعايا األجانب من احلصول على التـأمني        بالقلق إزاء حرمان    تشعر اللجنة     -٥٣
تـشعر  كما . حلصول على تأمني صحي خاص بتكلفة أعلى بكثري   البتهم با الصحي العام ومط  

 الرعايا  أطفال من األحيان، تغطية     يف كثري  القلق إزاء رفض شركات التأمني الصحي اخلاصة      ب
 .اخلدمات الصحية والرعاية حيول دون حصوهلم على وخيمة ّممااألجانب املصابني بأمراض 
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دابري وتعـديالت تـشريعية      ما يلزم من ت    اختاذث اللجنة الدولة الطرف على      حت  -٥٤
اطنو الدولة موعلى رعاية صحية مماثلة ملا يتمتع به  أطفال الرعايا األجانب حصوللضمان 
 .ستوىاملوعية و من حيث النالطرف

 الرضاعة الطبيعية    

 :تالحظ اللجنة بقلق ما يلي  -٥٥

  يف الدولة الطرف؛ةاحلصري/ معدالت الرضاعة الطبيعية الكاملةتراجع  )أ(  

 الـوطين  األم على املـستوى   لنباملدونة الدولية لتسويق بدائل     عدم اعتماد     )ب(  
للعـاملني يف   ألطفال  أغذية ا  صناعة ورعاية األم   لنب بدائل   اتعالن إ هو ما أدى إىل انتشار    و

 ؛جمال الصحة

تدريب العاملني الصحيني على محاية وتعزيـز ودعـم الرضـاعة           ضعف    )ج(  
 .الطبيعية

 : بالقيام مبا يليصي اللجنة الدولة الطرفتو  -٥٦

اً رفوائد الرضاعة الطبيعية والرضاعة الطبيعية حص     بالوعي  مستوى  رفع    )أ(  
توفري مرافـق   شجيع على    الت طريقن  عستة أشهر، وتيسري ذلك     حىت بلوغ الرضيع سن     

 للرضاعة الطبيعية يف أماكن العمل واألماكن العامة؛

 إىل جانـب   األملـنب تسويق بدائل بشأن  مشروع مدونة وطنية    صياغة    )ب(  
 تنفيذ؛وضع أنظمة واضحة تتعلق بالرصد وال

 اجملال الصحي على أمهية محاية وتعزيز ودعم        تدريب وتوعية العاملني يف     )ج(  
 .الرضاعة الطبيعية

 صحة املراهقني    

ـ ادث األ حـو للوقايـة مـن  العمل الوطنية    خبطة    اللجنة ترحب  -٥٧ لدولـة  يف ال اطف
قلق ارتفاع معدالت احلمـل واإلجهـاض بـني    بتالحظ إال أهنا   ،  ٢٠١٧-٢٠٠٧ الطرف

األشـخاص   أسباب وفيات ثاين  شكل   الذي ي  ارعن ارتفاع معدالت االنتح     املراهقات فضالً 
باحلظر القانوين   اللجنةعالوة على ذلك، ترحب و. سنة١٩ و١٥ الذين تتراوح أعمارهم بني  

 ١٨ تقل أعمـارهم عـن       ملن الدولة الطرف على بيع منتجات التبغ والكحول         الذي فرضته 
جي ملدى االمتثال هلذا    ، يف حني يساورها القلق إزاء عدم القيام باستعراض دوري ومنه          عاماً

ـ زااسـتمرار ت  دى إىل   بصورة فعالة، وهو ما يؤ    احلظر   بتطبيق   والاً  احلظر فعلي  د اسـتهالك   ي
 .التبغ بني األطفالتعاطي الكحول و
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م لعـا  تعليـق اللجنـة ا     مع مراعاة مبا يلي،    بالقيام   توصي اللجنة الدولة الطرف     -٥٨
 :بشأن صحة املراهقني) ٢٠٠٣(٤ رقم

هود املبذولة لتثقيف املراهقني يف جمـال الـصحة اجلنـسية            اجل تكثيف  )أ(  
حـاالت  لتقليص عـدد    احلصول على وسائل منع احلمل      سبل  واإلجنابية وكذلك حتسني    

احلمل بني املراهقات ووضع برامج مالئمة لألطفـال ملـساعدة األمهـات املراهقـات              
 وأطفاهلن؛

حار بني املراهقني، مبا يف     ملعاجلة ارتفاع معدالت االنت   أخرى  اختاذ تدابري     )ب(  
مالية كافية لدعم إسداء املشورة السرية واملراعيـة        تقنية و ذلك ختصيص موارد بشرية و    

 لوضع الشباب، وإتاحة مرافق الرعاية وإعادة التأهيل؛

الكحـول بـني     منتجات التبـغ و    استهالكمجع املعلومات بانتظام عن       )ج(  
  األطفال؛
 بيع هـذه املنتجـات       املفروض على  ظرطبيق احل لتاختاذ التدابري الالزمة      )د(  
حظـر التـرويج    بأن تنظر يف    اً  وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض     ؛فعاالًاً   تطبيق لألطفال

اليت تكـون يف متنـاول      املعلومات  يف  أو  /اإلعالم و ط  ملنتجات التبغ والكحول يف وسائ    
 . عادةألطفالا

 مستوى املعيشة    

الـسكن  توفري  شريعات تنص على    ليست لديها ت  طرف  تالحظ اللجنة أن الدولة ال      -٥٩
 التـهميش  يف   اليت تساهم العوامل الرئيسية   ذلك يعترب من    ن   بالقلق أل  تشعرهي  االجتماعي و 
. اًالفئات احملرومة ماليسيما أطفال   الرعاية، و مؤسسات ال  يف   إيداع األطفال أو  /االجتماعي و 

لالستحقاقات االجتماعية  اً  تعتمد نظام   الدولة الطرف   أن وعالوة على ذلك، تالحظ اللجنة    
 .الئقاً اًسكنوال متلك األسر اليت لديها أطفال لألعداد الكبرية من ناسب املل لكنه ال ميثل احل

نظام لتوفري السكن الالئق    وإرساء   وضعيف  بالنظر  وصي اللجنة الدولة الطرف     ت  -٦٠
  أمور توفري مجلة ضمان  لك  أو اجتماعي وذل  /مايل و  الذين يعيشون حالة حرمان      لألشخاص

 .بيئة أسريةإطار يف لألطفال من بينها ظروف عيش مالئمة 

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

 ناالتعليم مبا يف ذلك التدريب والتوجيه املهني    

 نص  ، الذي )٢٠٠٤(انون التعليم   قاخلطوة اإلجيابية املتمثلة يف اعتماد      تالحظ اللجنة     -٦١
 خلطة  اجلاريالتنفيذ  يف   اخلاصة، و   التربية دارس مب لدولة الطرف على إلغاء ما ُيعرف يف ا     اً  مسير

  وضع معايري واضـحة وموضـوعية       اليت ترمي إىل   )٢٠١٠ (الشاملالعمل الوطنية للتعليم    
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 يف حقل التعلـيم،     املنيوعي الع عن تعزيز     ، فضالً ةاخلاصربية  التمدارس   إليداع األطفال يف  
بـالغ إزاء اسـتمرار      ال تزال تشعر بقلق      ابيد أهن . نظام يقوم على التنوع الثقايف    استحداث  و

 :خالل مجلة أمور منهاالروما للفصل يف املمارسة العملية، من طفال تعرض أ

وهـو  ،  واإلدماج لتيسري االستيعاب فعالة  الصالح  البطء يف تنفيذ تدابري اإل      )أ(  
املناطق مدارس و" اصةالتربية اخل"مبدارس اً سابقاليت كانت تعرف املدارس  عن ظهور أسفر ما

 ؛الروماأطفال من  اليت ال تزال ترتادها أغلبيةاً املهمشة اجتماعي

ية أو  اليت تراعي اخلصوصية الثقاف    معدالت التنفيذ الفعلي لالختبارات      تدين  )ب(  
قـدرات  الحتديـد   مـن أجـل     ة والتعليميـة    تقدمي املشورة النفسي  مراكز  يف  تتكيف معها   

 ؛اإلثنيةالفكرية ألطفال األقليات /العلمية

عن اعتماد منـهج      فضالً يف فصول منفصلة،     الروما أطفال   وضعاستمرار    )ج(  
 اً؛الروما كان يستخدم يف مدارس التربية اخلاصة سابقتعليم أطفال اسي خمتصر يف رد

 أو  مـايل يعيشون حالـة حرمـان      الذين  عدم وجود دعم مايل لألطفال        )د(  
 يف سـبيل " ذوي اإلعاقـة  "ضـمن   هؤالء األطفال   اجتماعي مما نتج عنه نزوع إىل تصنيف        

 صص لألطفال املعوقني؛اليت ُتخالية املوارد مزيد من املاحلصول على 

مجيع تستهدف  لطفولة املبكرة   والرعاية يف مراحل ا    برامج للتنمية  توفرعدم    ) ه(  
ضايف خالل السنوات الست وللدعم اإللمدرسة ه لعدادا من حيتاج منهم إل   سيم والاألطفال،  

 ؛هتماألوىل من حيا

 إىل  يفـضي ي  اإلجراء الـذ   على واعية موافقة حقيقية    احلصول على عدم    )و(  
وُيعزى ، البسيطةذوي اإلعاقة العقلية اخلاص باألطفال امج التعليم اإلطاري نربب الطفل التحاق

ال ميكن فهمها    حىت اآلن، بلغة تقنية      حتّررالواعية  وافقة  املتعلقة بإعطاء امل   الوثائقذلك إىل أن    
للطعن يف قرار وضـع      واضحة   وسيلةوثائق على أي    ال تنص ال  عالوة على ذلك،    و. بسهولة

 .مراجعته بانتظامأو " ةاخلاصمدرسة التربية "الطفل يف 

 : بضمان ما يليتوصي اللجنة الدولة الطرف  -٦٢

 يف النظام املدرسـي، وتطبيـق       الروما ألطفال   يج الكامل والفعل  دمااإل  )أ(  
 يف مجيـع املـدارس جلميـع        واالستيعابالتنوع  لدى القيام بذلك، تيسر      ،تدابري عملية 

  أو االجتماعية والثقافية؛اإلثنيةاألطفال بغض النظر عن خلفيتهم 

قـدرات  اختبارات حتديد مراعاة اخلصوصية الثقافية يف مضمون وتنظيم        )ب(  
 ؛ضمان إجراء هذه االختبارات بشكل مستمر وعلى نطاق شاملالفكرية و/العلميةالطفل 

يف مجيع معتمد  وومتسقملنهج تعليمي موحد العادية  مجيع املدارس اعتماد  )ج(  
 أحناء الدولة الطرف؛
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الذين يعيـشون يف حالـة حرمـان        توفري الدعم املايل الكايف لألطفال        )د(  
الـذين  األطفـال   تعمـد إيـداع      ملعاجلة الرتوع العام يف املدارس إىل      تماعي أو مايل،  اج
املزيـد مـن    حلصول علـى    يعانون من أي إعاقة يف مدارس التربية اخلاصة من أجل ا           ال
 الية؛امل واردامل

 البيان الصادر عن   ‘١‘  مراعاة وضع سياسة شاملة لرعاية الطفولة، مع       ) ه(  
انطالقة  أفضل   إتاحة: لرعاية يف مرحلة الطفولة املبكرة    التعليم وا شأن  املفوضية األوروبية ب  

لس أوروبـا  اللجنة الوزارية جملقرار  ‘٢ ‘؛(COM (2011) 66)  عامل الغدإىلميع أطفالنا جل
(CM/Del/Dec(2011)1115)بـشأن إعمـال    ) ٢٠٠٥(٧تعليق اللجنة العام رقم     ‘ ٣‘ و ؛

 .حقوق الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة

 وزارة التربية والتعليم والـسلطات األخـرى       تفاعل املباشر بني  حتقيق ال   )و(  
، واختاذ مجيـع التـدابري      واآلباء واألمهات  ،ذات الصلة، مبا يف ذلك السلطات املدرسية      

الطفل بإيداع   املتعلقة   واإلجراءات والوثائقاملعلومات  اعتماد لغة مفهومة يف     ‘ ١‘لضمان  
توثيـق   ‘٢‘ ؛آثارف ملا يترتب على ذلك من       ح وا شرتقدمي   و ة اخلاص مدارس التربية يف  

إتاحة وسائل يسهل علـى اآلبـاء واألمهـات          ‘٣ ‘؛اًحصحياً  خطياً  قرار اإليداع توثيق  
علـى  استعراض منتظم   إجراء   ‘٤ ‘؛للطعن يف قرارات اإليداع هذه    اً  عملي الوصول إليها 

 مـدارس  مصلحة الطفل الفضلى تقتـضي اسـتمراره يف   للتأكد من أن هيئة مستقلة يد
  .اخلاصة التربية

 ونقاط مرجعية حمـددة   على وضع جدول زمين مفصل      اً  أيضحتث اللجنة الدولة الطرف     و
منتظم للتقدم الـذي    رصد  إجراء  تنفيذ التوصيات املذكورة أعاله و    من أجل اإلسراع يف     

 .الدولة الطرفحترزه 

 )د(-)ب( ٣٧ و٤٠-٣٨ و٣٦-٣٢ و٣٠ و٢٢املواد (تدابري احلماية اخلاصة   - زاي  
 )من االتفاقية

 ن و اللجوء والالجئوطالباألطفال     

األجانـب  الرعايـا   إقامـة    املتعلق ب  قانونأجري على ال  عديل  بآخر ت ترحب اللجنة     -٦٣
يف احلالة  حتسن  مبا نشأ عن ذلك من      و،  )١٩٩٩ من جمموعة قوانني عام      ٣٢٦القانون رقم   (

مرفق متخصص لرعاية  بإنشاء وترحب أيضاً. طاليب اللجوءفيما يتعلق جبواز احتجاز األطفال    
 وزارة التربية والتعلـيم   ، تتوىل    الذين يلتمسون احلماية الدولية     عن ذويهم  ألطفال املنفصلني ا

مبن فيهم    ممارسة احتجاز طاليب اللجوء     استمرار  ال تزال تشعر بقلق بالغ إزاء      ابيد أهن  .إدارته
 اليت تبذهلا الدولة الطرف لتحسني الوضـع        لة املتواص  اجلهود  اللجنة تالحظوبينما  . األطفال

 احملتجـزين يف مركـز      القُـّصر  وأولياء أمور    ر طاليب اللجوء  َستشعر بالقلق إزاء حالة أُ    ا  فإهن
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فيما يتعلق برفاه األطفال يف املعايري املطلوبة  الذي ال يستو  جيزوفا  / املتخصص يف بيال   االحتجاز
 .طاليب اللجوء ومصاحلهم الفضلى

 أي  بتحاشيللدولة الطرف    (CRC/C/15/Add.201) اللجنة توصيتها السابقة  تكرر    -٦٤
توصي كما  . شكل من أشكال احتجاز طاليب اللجوء ممن هم دون الثامنة عشرة من العمر            

فـراج غـري    ، مبا يف ذلك اإل     قبل االحتجاز   يف مجيع البدائل املمكنة    الدولة الطرف بالنظر  
 غـري املـصحوبني أو      القُـّصر  أن يقتصر على      ال ينبغي  ذلكأن  وتشدد على   املشروط،  
يف هـذا   و. األطفـال املتعلقـة ب  مجيع احلاالت   ينبغي أن يشمل     بل    عن ذويهم  املنفصلني

إىل املبادئ التوجيهية املنقحة ملفوضية األمـم       السياق، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف       
ا يتعلق باحتجـاز ملتمـسي      املتحدة حلقوق اإلنسان بشأن املعايري والقواعد املنطبقة فيم       

 ).١٩٩٩فرباير / شباط٢٦( اللجوء

 يف ممارسة حقهم جسامحتديات من ن والالجئبالغ إزاء ما يواجهه بقلق اللجنة شعر  ت  -٦٥
ه حـدد ملا  اً  وفق اإلدماج الوطين  برنامج    أن الحظوبينما ت . يةمهورية التشيك اجليف التعليم يف    
املـستفيدين  مجيع  حصول   يضمن   )١٩٩٩ني عام    من جمموعة قوان   ٣٢٥رقم  (قانون اللجوء   

 ١٦ دون سن استبعاد األطفال   بالقلق إزاء   تشعر  ، فإهنا   التدريب اللغوي  الدولية على  من احلماية 
 خارج املرافـق    املقيمنيهذا التدريب لالجئني    التوقف عن توفري     من التدريب اللغوي، و    عاماً

 األطفـال الـذين     وضـع  إزاء    تشعر بالقلق  اأهنكما  . اليت تديرها الدولة  اخلاصة بالالجئني   
التشيكية عادة، يف فصول ال تتناسب مع أعمـارهم أو منـوهم الفكـري       يتكلمون اللغة  ال
  أعاله فيما يتعلـق بنظـام      انشغاهلا املشار إليه   نعوإذ تعرب اللجنة من جديد      . ماحتياجاهت وأ
 األطفال الالجئني يف كثري مـن    بالقلق كذلك إزاء تعرض     تشعر  فإهنا  اخلاص،  يف التعليم   فصل  ال

 يفاليت مت فيها إيداع األطفـال       االت  ما خيص احل  فيوتشعر بالقلق    .اً أيض هلذا الفصل ،  األحيان
 .ما يترتب عليهوذويهم على ذلك والالجئني الطالب ، ألنه مل يتم إطالع التربية اخلاصةمدارس 

الالزمـة  لتقنية والبشرية   املوارد املالية وا  بتخصيص  وصي اللجنة الدولة الطرف     ت  -٦٦
اللتحاقهم اً  حتضري اللجوء   ي أو ملتمس  تعلم اللغة لألطفال الالجئني   لتوفري برامج خاصة ل   

العمـر  مراعاة  ىل أمهية   إاً  أيضاالنتباه  اللجنة  وتلفت   .نظام التعليم العام يف البلد    بتفرغ ب 
 قـانون ب كـذلك     وتذكر الدولة الطرف   .واحتياجات األطفال املعنيني  والتطور التعليمي   

دمي مـساعدة   بتقاملدارس   ُيلزم الذي   ٢٠٠٤ من جمموعة قوانني عام      ٥٦١عليم رقم   الت
ـ  املبكر   للتسرُّباً  خطط التعليم الفردي، وذلك منع     لألطفال الالجئني وفق  تكميلية   ن م
 .الحتياجات التعليمية اخلاصةل وتلبيةًالدراسة 

 اناالستغالل واالعتداء اجلنسي    

ـ ،  ٢٠٠٧ يف عام     لقانون العدالة اجلنائية   الدولة الطرف بتعديل  نة  ترحب اللج   -٦٧ ي ذال
اجلنـائي   والقـانون    ٢٠٠٤عـام   ه يف   وتعديلُيستغل فيها أطفال    م حيازة مواد إباحية     جرُِّي
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 معايري ورفع القُّصرجمامعة   طلبم  جرَّ، الذي   ٢٠٠٩ من جمموعة قوانني عام      ٤٠/٢٠٠ رقم
 .ضد االعتداء واالستغالل واإلمهال واالجتار باألطفال      نائياجلاألطفال مبوجب القانون    محاية  

وزارة العمل والشؤون االجتماعية ووزارة العدل والشرطة  مع ذلك، مجع    ،وإذ تالحظ اللجنة  
أو سـوء املعاملـة     /األطفال الذين تعرضوا لالستغالل و    املتعلقة ب بيانات   لل الدولة الطرف يف  

 : يليمافإهنا تشعر بالقلق إزاء اجلنسي، 

مجيـع قطاعـات    ُتستخدم يف   منهجية موحدة جلمع البيانات     عدم اعتماد     )أ(  
 ؛املسألةهذه املعنية مبعاجلة الدولة الطرف 

 ؛املسألة هذه بشأن شاملة ةدراسالدولة الطرف ألي  عدم إجراء  )ب(  

 نظام منسق للتعاون بني الوكاالت واملؤسـسات واملنظمـات          عدم وجود   )ج(  
 ؛املسألةعاجلة هذه يني مباملعنواملهنيني 

الدعم النفسي واالجتماعي الـشامل وطويـل       قصور النظام اخلاص بتقدمي       )د(  
 ؛واالعتداءاالستغالل النوع من األجل لضحايا هذا 

وتعـذر  رباء  املسألة إىل اخل  عاجلة هذه   اخلاصة مب وطنية  العمل  الخطط  توجه    ) ه(  
 ؛الناسامة ع ووذويهمألطفال فهمها بالقدر الكايف على مجيع ا

اتفاقية جملس أوروبـا بـشأن      عدم قيام الدولة الطرف بعد باملصادقة على          )و(  
 .محاية األطفال من االستغالل واالعتداء اجلنسيني

 : مبا يليتوصي اللجنة الدولة الطرف  -٦٨

 نظام موحد جلمع البيانات عن األطفال الـذين تعرضـوا           وتطبيقوضع    )أ(  
العتداء اجلنسي ليتسىن للقطاعات املعنية يف الدولـة الطـرف          أو ا /و لالستغالل اجلنسي 

 ؛مقارنة تلك البيانات وحتليلها واستخدامها على حنو شامل

 منها مـدى  أمور  مع مراعاة مجلة هذه املسألةعنإجراء دراسات شاملة      )ب(  
 اجلرائممعدالت والضحية واجلاين وتصنيف   وأسبابه   ني االستغالل واالعتداء اجلنسي   شيوع

 ؛املعتمدة، ومدى فعالية التدابري اليت ُترتكب يف اخلفاء

ء نظام منسق للتعاون وتبادل املعلومات بني الوكاالت واملؤسسات         رساإ  )ج(  
 عاجلة هذه املسألة؛املعنيني مبواملنظمات واملهنيني 

تعزيز الدعم النفسي واالجتماعي الشامل وطويل األجل لألطفال ضحايا          )د(  
 ثة؛يف خطة العمل احملّد ياالعتداء اجلنس

عامـة النـاس    إىل فهـم    خطة العمل الوطنية بشأن هذه املسألة       تقريب    ) ه(  
 ؛وتوعيتهم بشأهناسيما األطفال واآلباء واألمهات  وال
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 مبن فـيهم  الشهود عليها،   أو  / ضحايا اجلرائم و   ضمان حصول األطفال    )و(  
االقتصادي واجلنـسي، واخلطـف،      والعنف املرتيل واالستغالل     االعتداءاألطفال ضحايا   
اعتمـاد  عـن طريـق     وذلك  احلماية املنصوص عليها يف االتفاقية      ، على   واالجتار بالبشر 

التشريعات القانونية املالئمة، مع املراعاة التامة ملبـادئ األمـم          اإلجراءات و األحكام و 
ة والشهود عليها   املتحدة التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمي         

 .)٢٠٠٥ يهليو/متوز ٢٢ املؤرخ ٢٠٠٥/٢٠املرفقة بقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي (

 قضاء األحداثشؤون إدارة     

احملاكم اجلنائيـة   يف   إلنشاء أقسام الدولة الطرف قد اختذت تدابري      تالحظ اللجنة أن      -٦٩
ء اإلقليم، بيد أهنا قلقـة إزاء       ايف مجيع أحن  اً  عام ١٨ سن   دون األطفال   بشؤوناً  ختتص حتديد 

 :يلي ما

 التدريب  إىل غالبية القضاة العاملني يف إدارة شؤون قضاء األحداث          افتقار  )أ(  
 لقانون؛املخالفني لالالزم للتعامل مع األطفال 

ـ  ١٥طفال الذين تقل أعمارهم عن      جواز إيداع األ    )ب(   يف مؤسـسات   اً  عام
مـن  هما كانت اجلرمية اليت ارتكبوهـا بـسيطة وذلـك           م الرعاية قبل اإلجراءات القانونية   

أهنـم ال يتحملـون     اً  املعتادة، علم اإلجراءات اجلنائية    ذات الصلة ب   ضماناتمنحهم ال  دون
 ؛ةنائياجل يةسؤولامل

 :يلي ملا سنة، تأسف اللجنة ١٨ و١٥بني الذين تتراوح أعمارهم ألطفال وفيما يتعلق با

كمالذ أخري فقط   يف املمارسة الفعلية،     ،احلريةاحلرمان من   عدم اللجوء إىل      )ج(  
 ؛ تدابري بديلة يتيح لدولة الطرفيف االنظام القضائي أن رغم 

ـ  ظـروف مقبولـة    ويف   عن البالغني مبعزل  ل  اطفعدم احتجاز األ    )د(    اً، دائم
االحتجـاز  يف مراكز الشرطة أو أثنـاء       وتعرضهم لالحتجاز يف أوضاع سيئة أثناء التوقيف        

 .محاكمةالسابق لل

مواصلة إصالح نظام قضاء األحداث الذي تتبعه على الدولة الطرف حتث اللجنة   -٧٠
 األخرى، مبا يف ذلك     ووفقاً للمعايري ،  ٤٠ و ٣٩ و ٣٧ االتفاقية، وخباصة املواد     متشياً مع 

") قواعد بـيجني  ("قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث          
") مبـادئ الريـاض التوجيهيـة     ("ملتحدة التوجيهية ملنع جنوح األطفال      ومبادئ األمم ا  

") قواعد هافانا ("وقواعد األمم املتحدة الدنيا بشأن محاية األحداث احملرومني من حرياهتم           
 ؛ومبادئ فيينا التوجيهية املتعلقة باإلجراءات املعنية باألطفال يف نظام العدالـة اجلنائيـة            

ويف هذا  . ن حقوق الطفل يف قضاء األحداث     أبش) ٢٠٠٧(١٠م  والتعليق العام للجنة رق   
  :ما يلي على  اللجنة الدولة الطرفحتثالصدد، 
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 قضاة األحـداث وغريهـم مـن        حصول الالزمة لضمان    التدابرياختاذ    )أ(  
 إدارة شؤون قـضاء     يف جمال التدريب املناسب   على  العاملني مع األطفال يف نظام العدالة       

 ؛ )٢٠٠٧(١٠ليق العام للجنة رقم تعالانظر (األحداث 

دون ألطفـال   لـضمان حـصول ا    إجراء التعديالت التشريعية الالزمة       )ب(  
اإلجراءات اجلنائيـة   بالضمانات القانونية املرتبطة     على نفس املستوى من      عاماً ١٥ سن

 ؛املعتادة على األقل

 تتـراوح الذين  اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان عدم احتجاز األطفال           )ج(  
  سنة إال كمالذ أخري ويف حال ارتكاب جرائم بالغة اخلطورة          ١٨ سنة و  ١٥أعمارهم بني   

 يف  جـرائم واالمتناع عن إيداع األطفال الذين ُيشتبه يف ارتكـاهبم          ألقصر فترة ممكنة    و
للتدابري األخرى اليت ال يترتب عليها حرمان        إيالء االعتبار الواجب   و مؤسسات الرعاية، 

 ؛تهالطفل من حري

الـسابق  االحتجاز  االعتقال أو   تنفيذ   اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان      )د(  
التفاقية وضـمان   يف إطار القانون واحترام حقوق الطفل املنصوص عليها يف ا          للمحاكمة

 عن البالغني؛وفصلهم  ةممكنألقصر فترة  لاحتجاز األطفا

لة الطرف على االسـتفادة مـن        اللجنة الدو  تشجع أعاله،   املذكورةلتوصيات   ل اًتنفيذو
أدوات املساعدة التقنية اليت وضعها فريق األمم املتحدة املشترك بني الوكـاالت املعـين              

 مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية واليونيسيف        الذي يضم بقضاء األحداث   
تمـاس   بال توصيهاحلقوق اإلنسان ومنظمات غري حكومية، كما       األمم املتحدة   ومفوضية  

 .املشورة واملساعدة التقنيتني يف جمال قضاء األحداث من أعضاء الفريق املذكور

 التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان  - حاء  

 اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري           حتث  -٧١
بغيـة تعزيـز     و .واد اإلباحية التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال وبغاء األطفال وامل        

االتفاقيـة  إعمال حقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف التصديق علـى             
والربوتوكول االختياري  ) ١٩٩٠(الدولية حلماية مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم        

 .)٢٠٠٦( اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةبامللحق 

 إلقليمية والدوليةالتعاون مع اهليئات ا  -طاء   

تعاون مع جملس أوروبا من أجل تنفيذ االتفاقيـة          بال وصي اللجنة الدولة الطرف   ت  -٧٢
يف عضاء  األقوق اإلنسان يف الدولة الطرف ويف بقية الدول         أخرى تتعلق حب  وأي صكوك   
 .جملس أوروبا
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 نشرالتابعة وامل  - ياء  

 املتابعة    

ع التدابري املالئمة لضمان تنفيـذ هـذه        توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجي       -٧٣
التوصيات بالكامل، بوسائل منها إحالتها إىل رئيس الدولة واحملكمـة العليـا والربملـان              

 من أجل النظر فيها على النحو املناسب واختاذ مزيد          احملليةوالوزارات املعنية والسلطات    
  .من اإلجراءات بشأهنا

 نشرال    

 ينف كذلك بأن تتيح على نطـاق واسـع التقريـر          توصي اللجنة الدولة الطر     -٧٤
الردود اخلطية اليت قدمتها الدولة الطرف والتوصـيات ذات         لث والرابع و  الثاني  الدوري
على سبيل  (اليت اعتمدهتا اللجنة بلغات البلد وبوسائل منها        ) املالحظات اخلتامية (الصلة  

منظمـات اجملتمـع املـدين      اإلنترنت كي يطّلع عليها عامة اجلمهور و      ) املثال ال احلصر  
ومجاعات الشباب والفئات املهنية واألطفال بغية إثارة النقاش العـام بـشأن االتفاقيـة              

  .وتنفيذها ورصدها والتوعية هبا

 املقبللتقرير ا  - كاف  

للتقريـرين الـدوريني    اجلامع  تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها املقبل           -٧٥
وتوجه اللجنة عناية الدولـة الطـرف       . ٢٠١٨ يونيه/حزيران ٣٠اخلامس والسادس حبلول    

 / تـشرين األول   ١مبادئها التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير اخلاصة الـيت اعُتمـدت يف             إىل
وهي تذكِّر الدولة الطرف بأنه ينبغي أن تتقيد التقـارير          ) CRC/C/58/Rev.2( ٢٠١٠ أكتوبر

وحتث اللجنة الدولـة    .  صفحة ٦٠يتجاوز عدد صفحاهتا    املقبلة بتلك املبادئ التوجيهية وأالّ      
ويف حال جتـاوز عـدد      . الطرف على تقدمي تقريرها وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير        

صفحات التقرير احلد األقصى، سُيطلب إىل الدولة الطرف أن تراجعه وتعيد تقدميـه وفقـاً               
 الدولة الطرف بأنه ال ميكن ضمان ترمجـة         وتذكّر اللجنة . للمبادئ التوجيهية السالفة الذكر   

 . مراجعة التقرير وتقدميه من جديدمل يكن بوسعهاالتقرير لكي تنظر فيه هيئة املعاهدة إذا 

وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إىل تقدمي وثيقة أساسية ُمحدَّثة وفقاً ملتطلبـات          -٧٦
 املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير،      إعداد الوثيقة األساسية املوحدة على النحو املبّين يف       

اليت اعتمدها االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، املعقود            
ويشكل التقرير اخلاص باملعاهـدة والوثيقـة       ). HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيه  /يف حزيران 

 .قة مبوجب اتفاقية حقوق الطفلاألساسية املوحدة معاً االلتزام بتقدمي املعلومات املنس

        


