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   الطفلحقوقجلنة 
  الدورة التاسعة واخلمسون

  ٢٠١٢فرباير /شباط ٣ - يناير/كانون الثاين ١٦

ـ  ٤٤النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة               ن  م
  االتفاقية

  جزر كوك: املالحظات اخلتامية    
 CRC/C/COK/1(نظرت اللجنة يف تقرير جزر كوك األويل واإلضافة إىل هذا التقرير              -١
ــستيها ) CRC/C/COK/1/Add.1و ــر  (١٦٨٦ و١٦٨٥يف جلـ  CRC/C/SR.1685انظـ
 ، واعتمدت يف جلـستها    ٢٠١٢يناير  /كانون الثاين  ٢٦املعقودتني يف   ) CRC/C/SR.1686و

  : ، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٢فرباير /شباط ٣، املعقودة يف ١٦٩٧

  مقدمة  -أوالً  
، وتقريرهـا   )CRC/C/COK/1(ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل          -٢

وردودها الكتابية على قائمة املسائل اليت وضعتها اللجنة        ) CRC/C/COK/1/Add.1(التكميلي  
)CRC/C/COK/Q/1/Add.1 .(          وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء والصريح مع الوفـد

على حنوٍ أفضل حبالة األطفال يف الدولـة         رفيع املستوى للدولة الطرف، وهو ما أتاح اإلملام       
  .الطرف

  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته  -ثانياً  
التشريعية اإلجيابية املتخذة لتنفيذ االتفاقيـة، مثـل        ترحب اللجنة بعدد من التدابري        -٣

  :التدابري التالية
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   املعدل لقانون الرفاه االجتماعي؛٢٠٠٦/٢القانون رقم   )أ(  
  . املعدالن للقانون اجلنائي٢٠٠٤/٠٥ و٢٠٠٣/٠٦القانونان رقم   )ب(  

  :وترحب اللجنة أيضاً بانضمام الدولة الطرف إىل الصكني التاليني  -٤
  ؛)٢٠٠٩(تفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري ا  )أ(  
الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد             )ب(  

  ).٢٠٠٧( املرأة
كذلك ترحب اللجنة بالتدابري املؤسسية والسياساتية التالية الرامية إىل تعزيز حقوق             -٥

  :األطفال
  ؛٢٠١١-٢٠٠٨تراتيجي لوزارة الداخلية للفترة وضع اإلطار االس  )أ(  
 يعمل مع اللجنة القانونية املعنيـة       ٢٠٠٦إنشاء فريق عمل وزاري يف عام         )ب(  

مبواءمة التشريعات احمللية مع اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز            
  ضد املرأة؛
وزارة الداخلية واملسؤولة عن    إنشاء شعبة خدمات الطفل واألسرة التابعة ل        )ج(  

  .مجيع األطفال دون السادسة عشرة

  مصادر القلق الرئيسية والتوصيات  -ثالثاً  

  ) من االتفاقية٤٤ من املادة ٦ والفقرة ٤٢ و٤املادتان (تدابري التنفيذ العامة   -ألف  

  التحفظات واإلعالنات    
حب حتفظهـا علـى      بـس  ٢٠٠٩تثين اللجنة على الدولة الطرف لقيامها يف عام           -٦

غري أن اللجنة منشغلة إزاء بقاء      .  الذي كانت قد قدمته لدى انضمامها إىل االتفاقية        ٣٧ املادة
 يف هذا   ، وحتيط علماً  ٢ من املادة    ١ واإلعالن املتعلق بالفقرة     ١٠ و ٢التحفظات على املادتني    

ن الدولـة تنظـر يف     الصدد باملعلومات املقدمة من وفد الدولة الطرف أثناء احلوار ومفادها أ          
وإضافة إىل  . سحب هذين التحفظني يف ضوء التعديالت املدخلة أخرياً على التشريعات احمللية          

ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء اإلعالن العام الذي قدمته الدولة الطرف بـشأن تطبيـق                
  . االتفاقية غري املباشر يف القانون احمللي

عزيز جهودها املتصلة بسحب حتفظيها علـى       وحتث اللجنة الدولة الطرف على ت       -٧
 من االتفاقية وتوصي بأن تنظر الدولة الطرف يف سحب إعالهنا املتعلـق             ١٠ و ٢املادتني  
وحتث اللجنة الدولة الطرف على سحب إعالهنا العام املتعلق بعدم . ٢ من املادة ١بالفقرة 
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اهتا احمللية متام التوافق مـع      انطباق االتفاقية يف القانون احمللي، وعلى ضمان توافق تشريع        
  .مبادئ االتفاقية وأحكامها

  التشريعات    
يف حني تالحظ اللجنة اخلطوات اليت قامت هبا الدولة الطرف يف سـبيل مواءمـة                 -٨

تشريعاهتا الوطنية مع االتفاقية، مبا يف ذلك املراجعة القانونية اليت تقوم هبا جلنة القانون حالياً،               
ء تقدم املراجعة القانونية واستمرار تضارب البعض من أجزاء التشريعات      تبقى منشغلة إزاء بط   

  .احمللية مع مبادئ االتفاقية وأحكامها
الطرف جهودها يف سـبيل اختتـام املراجعـة          الدولة وتوصي اللجنة بأن حتث     -٩

ليـة  القانونية لتشريعاهتا احمللية واإلسراع يف عملية سن القوانني بغية مواءمة تشريعاهتا احمل           
وحتث اللجنة الدولة الطـرف علـى إعطـاء األولويـة           . مع مبادئ االتفاقية وأحكامها   

وبعد اسـتكمال  . ١٩٦٩للمراجعة املتصلة مبشروع قانون األسرة والقانون اجلنائي لعام        
املراجعة القانونية واعتماد مشاريع القوانني ذات الصلة، توصي اللجنة بإحلاح بأن تعدل             

  .يع التشريعات املتعارضة مع االتفاقيةالقوانني اجلديدة مج

  التنسيق    
وحتـيط علمـاً أيـضاً    . تدرك اللجنة أن إقليم الدولة الطرف مشتت جغرافيـاً    -١٠

باملعلومات املقدمة من وفد الدولة الطرف أثناء احلوار ومفادها أن الدولة تنظر يف إنـشاء   
لجنة الدولـة الطـرف علـى       ومع ذلك حتث ال   . آلية وطنية تعىن بتنسيق تنفيذ االتفاقية     

اإلسراع يف إنشاء آلية التنسيق هذه وتزويدها بالدعم الكايف، مبا يشمل املوارد البـشرية            
والتقنية واملالية الالزمة ألداء دورها املتمثل يف التنسيق والرصد والتقييم يف كامل أحنـاء              

 هذه اآللية، إىل    وتوصي اللجنة باالنتباه على النحو الواجب، عند إنشاء       . الدولة الطرف 
 ٤املادتان (بشأن التدابري العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ) ٢٠٠٣(٥تعليقها العام رقم 

ويف هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف علـى         ). ٤٤ من املادة    ٦ والفقرة   ٤٢و
  . التماس املساعدة التقنية من منظمة األمم املتحدة للطفولة

  خطة العمل الوطنية    
يف حني حتيط اللجنة علماً بصياغة عدد من السياسات واخلطط القطاعية اليت تغطي               -١١

بعض اجملاالت املشمولة لالتفاقية، تظل منشغلة إزاء االفتقار إىل سياسـة شـاملة لتوجيـه               
اإلجراءات املتصلة بإعمال حقوق الطفل مبوجب االتفاقية، وهي سياسة ميكن ربطها باخلطة            

  .وبامليزانية الوطنية) ٢٠١٥-٢٠١٢(ملة جلزر كوك الوطنية للتنمية الشا
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وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف سياسة شاملة بشأن األطفـال تـرتبط               -١٢
، وتتوافر هلـا املـوارد   )٢٠١٥-٢٠١١(ارتباطاً وثيقاً باخلطة الوطنية للتنمية املستدامة     
  .املناسبة وتغطي مجيع جوانب حقوق الطفل

  الرصد املستقل    
 خبصوص إنشاء مكتب حلقوق     ٢٠٠٧الحظ اللجنة صدور قرار حكومي يف عام        ت  -١٣

غري أهنا تعرب عن أسفها ألن مكتب حقوق اإلنسان غري مكلف صراحة بواليـة              . اإلنسان
الرصد املنتظم للتقدم احملرز يف إعمال احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية وغري خمول لتلقـي               

ر اللجنة قلق أيضاً إزاء عدم تفعيل مكتب حقوق اإلنسان ويساو. شكاوى األطفال ومعاجلتها
  .حىت اآلن وعدم تزويده مبوارد ألداء دوره بفعالية

وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابري الالزمة إلنشاء مكتـب فعـال               -١٤
كـانون   ٢٠ املؤرخ   ٤٨/١٣٤قرار اجلمعية العامة    (حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس      

ُتسَند إليه بوضوح والية رصد حقوق الطفل وتعزيزهـا         ) ، املرفق ١٩٩٣ديسمرب  /األول
وإذ توجـه   . ومحايتها وصالحية تلقي شكاوى األطفال ومعاجلتها على حنو يراعي الطفل         

بشأن دور املؤسسات املستقلة حلقـوق      ) ٢٠٠٢(٢اللجنة االنتباه إىل تعليقها العام رقم       
أن تكفل تزويد مكتب حقوق اإلنسان مبا يلزم مـن          اإلنسان، فهي تناشد الدولة الطرف      

وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدولة . املوارد البشرية والتقنية واملالية ألداء واليته بفعالية
  .الطرف وعي األطفال بآلية الشكاوى

  ختصيص املوارد    
يف حني تعرب اللجنة عن تقديرها ملا قامت به الدولـة الطـرف مـن خطـوات                   -١٥

يص املزيد من االستثمارات للنهوض بالصحة وتعليم األطفال الصغار، تعرب عن قلقها            لتخص
كما تالحظ حمدودية املعلومات املقدمة عن      . إزاء املوارد احملدودة املخصصة للجزر اخلارجية     

إمجايل االعتمادات املخصصة لألطفال وعدم القدرة على رصد ختصيص املوارد وآثارها من             
  . زاوية حقوق الطفل

وتوصي اللجنة، يف ضوء توصياهتا املنبثقة عن يوم املناقشة العامـة املعقـود يف                 -١٦
، بـأن   " مسؤولية الدول  -املوارد املخصصة إلعمال حقوق الطفل      " بشأن   ٢٠٠٧ عام

  :تقوم الدولة الطرف مبا يلي
استعراض مستوى املوارد املالية املخصصة لتنفيذ االتفاقية وزيادهتا عند            )أ(  
ويف هذا الصدد، حتث اللجنة الدولة الطرف على إيالء اهتمام خاص لألطفال            . رةالضرو

احملرومني واملهّمشني اجتماعياً واقتصادياً، مبن فيهم أطفال اجلزر النائية واألطفال املعوقون           
  واألطفال ضحايا اإلساءة جبميع أشكاهلا؛
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ضع امليزانيـة   بلورة القدرة على اتباع هنج قائم على حقوق الطفل يف و            )ب(  
الوطنية، من خالل تفعيل نظام لتقصي ختصيص واستخدام املوارد املرصودة لألطفـال يف             

  مجيع جماالت امليزانية، ومن مث إبراز مدى االستثمار يف األطفال؛
ضمان ميزانية شفافة وقائمة على املشاركة ُتوضع بواسطة حـوار عـام          )ج(  

  .ُيشارك فيه األطفال باخلصوص

  اناتمجع البي    
يف حني حتيط اللجنة علماً باملعلومات املقدمة من وفد الدولة الطرف أثناء احلـوار                -١٧

خبصوص خطة الدولة الرامية إىل جتميع كل البيانات املتاحة بشأن األطفال، ُتعرب عن قلقها              
يم تلك  إزاء االفتقار إىل نظام فعال جلمع البيانات املتعلقة بكل جماالت االتفاقية، مبا ُيتيح تقي             

  . البيانات وحتليلها
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تنفيذ خطتها الرامية إىل إنشاء نظام              -١٨

شامل جلمع البيانات، وعلى حتليل البيانات اجملمعة ليكون هذا التحليل أساسـاً لتقيـيم              
انات مصنفة وينبغي أن تكون البي. التقدم احملرز ولتصميم سياسات وبرامج لتنفيذ االتفاقية 

حبسب السن واجلنس واملوقع اجلغرايف واحلالة االجتماعية االقتصادية تيسرياً لتحليل حالة           
  .األطفال عموماً

  النشر والتوعية    
ترحب اللجنة مبا بذلته الدولة الطرف من جهود يف البداية لنشر االتفاقية بني عامـة               -١٩
 معروفة مبا يكفي سيما يف صـفوف املهنـيني          غري أهنا ال تزال قلقة ألن االتفاقية غري       . الناس

  .العاملني مع األطفال ومن أجلهم ويف صفوف األطفال أنفسهم
وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها يف سبيل القيام على حنو منهجي               -٢٠

بنشر االتفاقية وتروجيها بني عامة الناس وخباصة يف صفوف املهنيني العاملني مع األطفـال            
  . أجلهم ويف صفوف األطفال أنفسهمومن 

  التدريب    
يساور اللجنة قلق إزاء نقص التدريب املتعلق باالتفاقية الذي قُدم إىل فئات املهنيني               -٢١

واللجنة، إذ ُتقـدر مـشاركة      . العاملني مع األطفال ومن أجلهم ال سيما يف اجلزر اخلارجية         
 تعرب عن قلقها ألن الدولة الطرف تفوض     العناصر الفاعلة من اجملتمع املدين مشاركة واسعة،      

كثرياً من التزاماهتا املتصلة بالتدريب مبوجب االتفاقية إىل اجملتمع املدين مبا يف ذلك املنظمات              
غري احلكومية، اليت ميكن أن تنقصها القدرات أو املوارد املالية الالزمـة لالضـطالع هبـذا                

  . التدريب
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الطرف جهودها يف سبيل ضمان تلقـي كـل         وتوصي اللجنة بأن تكثف الدولة        -٢٢
اجملموعات املهنية العاملة مع األطفال ومن أجلهم تدريباً كافياً ومنهجياً يف جمال حقـوق              
الطفل، ال سيما موظفو إنفاذ القانون واملدرسون والعاملون يف قطاع الصحة والعـاملون             

 تكنولوجيـا   وُتشجع اللجنة الدولة الطـرف علـى اسـتخدام        . يف القطاع االجتماعي  
. االتصاالت لضمان توفري هذا التدريب أيضاً للمهنيني املوجودين يف اجلـزر اخلارجيـة            

وتوصي اللجنة بأن ُتواصل الدولة الطرف تعاوهنا مع منظمات اجملتمع املدين واألطفـال             
أنفسهم وتشجعها يف هذا الصدد على التماس املساعدة التقنية من جهات مـن بينـها               

  .تحدة السامية حلقوق اإلنسان واليونيسيفمفوضية األمم امل

  ) من االتفاقية١املادة (تعريف الطفل   -باء  
 من  ١ُتعرب اللجنة عن قلقها إزاء االفتقار إىل تعريف للطفل يتوافق وأحكام املادة               -٢٣

 سنة  ١٦وعلى وجه اخلصوص ُيساور اللجنة قلق ألن السن الدنيا للزواج ال تزال             . االتفاقية
  .ل ذلك شريطة موافقة الوالد أو ويل األمربل حىت قب

 من االتفاقيـة    ١وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن ُتعّرف الطفل وفقاً للمادة             -٢٤
وتوصي اللجنة بأن ترفّع الدولة الطرف سـن الـزواج الـدنيا            . يف إطار تعدادها املقبل   

  . سنة١٨ إىل

  )قيةا من االتف١٢ و٦ و٣ و٢املواد (املبادئ العامة   -جيم  

  عدم التمييز    
يساور اللجنة قلق ألن األطفال املقيمني يف اجلزر اخلارجية ال يتلقون سوى حد أدىن                -٢٥

. من اخلدمات الصحية والتعليمية، وذلك بسبب العقبات اجلغرافية وحمدودية املوارد املخصصة     
، ١٩٦٩ ويف حني تالحظ اللجنة ما جيري إدخاله من إصالحات على القانون اجلنائي لعـام             

يساورها القلق إزاء احتواء القانون احلايل أحكاماً متييزية متنوعة تتصل بالفتيات ذوات اإلعاقة    
واألوالد ضحايا االعتداء اجلنسي إىل جانب احلكم التمييزي الوارد يف قانون جـزر كـوك               

  . خبصوص تبين األطفال غري املنحدرين من جزر كوك١٩١٥ لعام
  :الطرف مبا يليوتوصي اللجنة الدولة   -٢٦

اعتماد وتنفيذ استراتيجية شاملة ُتكافح املواقف االجتماعية التمييزيـة           )أ(  
وتتصدى جلميع أشكال التمييز، مبا فيها شىت ضروب التمييز ضد مجيع فئات األطفـال              

ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف باالنتبـاه إىل تعليقهـا العـام              . الضعفاء
  التدابري العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل؛بشأن ) ٢٠٠٣(٥ رقم
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املضي يف تنقيح تشريعاهتا بغية احترام وضمان احلقوق املنصوص عليهـا             )ب(  
يف االتفاقية جلميع األطفال اخلاضعني لواليتها، سيما البنـات واألطفـال ذوو اإلعاقـة              

  .وع كانواألطفال من أصل أجنيب، فيما يتصل بقواعد التبين، دون متييز من أي ن

  مصاحل الطفل الفُضلى    
تالحظ اللجنة بتقدير أن من املُزمع تضمني مشروع قانون األسرة مبدأ مصاحل الطفل          -٢٧

غري أن اللجنة قلقة إزاء عدم اإلشارة إىل مبدإ مصاحل الطفل الفُـضلى يف معظـم                . الفُضلى
والـسياسات والـربامج    القوانني املتعلقة باألطفال وكذلك يف القرارات القضائية واإلدارية         

  . املتعلقة باألطفال
وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري املناسبة لضمان إيالء اعتبار          -٢٨

 من االتفاقية، ودمج هذا املبدإ بـصورة        ٣كبري ملبدإ مصاحل الطفل الفُضلى، وفقاً للمادة        
اهتا وبراجمها وخـدماهتا املتعلقـة      كاملة يف تشريعاهتا وقراراهتا القضائية واإلدارية وسياس      

وجيب أيضاً أن يكون هذا املبدأ قوام التـسبيب القـانوين جلميـع األحكـام       . باألطفال
  .والقرارات القضائية واإلدارية

  احترام آراء الطفل    
يف حني تالحظ اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهود يف سبيل تشجيع األطفال                -٢٩

ومواقفهم، يساورها القلق بشأن املواقف اجملتمعيـة التقليديـة جتـاه         على التعبري عن آرائهم     
األطفال، سيما األطفال ذوو اإلعاقة واألطفال ضحايا االعتداء اجلنسي، وهي مواقف تعوق            

واللجنة قلقة أيضاً إزاء الفرص احملدودة املتاحة لألطفال كي يعّبـروا عـن   . إعمال هذا املبدإ 
ويف اجملتمع خصوصاً فيما يتعلق بنقص جمالس األطفال الفعالة يف          آرائهم ومواقفهم يف األسرة     

  . مجيع املدارس
بشأن حق الطفل يف االستماع     ) ٢٠٠٩(١٢واللجنة إذ ُتذكّر بتعليقها العام رقم         -٣٠

إليه، توصي الدولة الطرف بأن ُتكافح بنشاط املواقف السلبية اليت تعوق اإلعمال الكامل             
إليه من خالل برامج ومحالت التثقيف العام، كما ُتوصيها بإيالء          حلق الطفل يف أن ُيستمع      

اهتمام خاص حلالة احلرمان اليت يعيشها األطفال ذوو اإلعاقة واألطفال ضحايا االعتـداء    
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تبحث إمكانية إشراك األطفال يف عملية            . اجلنسي

ا بإنشاء جمالس أطفال فعالة يف مجيع املـدارس  صنع القرار على املستوى اجملتمعي وتوصيه     
  .اخلاضعة لواليتها مبا فيها مدارس اجلزر اخلارجية

  احلق يف احلياة والبقاء والنمو    
تالحظ اللجنة بقلق أن الفرص املتاحة جلميع األطفال يف الدولة الطرف كي ينمـوا                -٣١

يف جماالت منها رعاية األطفـال  بالقدر األقصى من حداثة الطفولة إىل املراهقة فرص حمدودة       
  .الصغار ومنوهم والصحة والتغذية والتعليم اجليد
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وتوصي اللجنة بأن ُتكثف الدولة الطرف جهودها يف سبيل أن تكفل بأقصى قـدر           -٣٢
  . من االتفاقية٦ من املادة ٢ممكن بقاء مجيع األطفال ومنوهم يف الدولة الطرف طبقاً للفقرة 

) أ(٣٧ و ١٩ و ١٧ إىل   ١٣ ومـن    ٨ و ٧املـواد   (املدنية  احلقوق واحلريات    -دال
  )االتفاقية من

  حق الطفل يف اخلصوصية    
وتالحظ اللجنة  . يساور اللجنة قلق إزاء عدم محاية اخلصوصية يف القانون واملمارسة           -٣٣

بانشغال خاص أن هذا النقص يف احلماية يقترن بتبعات بالغة اخلطورة على األطفال ضحايا              
نسي وأفراد أسرهم، الذين غالباً ما يقررون عدم إبالغ السلطات حباالت االعتداء        االعتداء اجل 

وإضافة إىل ذلك، يساور اللجنة قلق ألن انعدام اخلصوصية حيول أساسا دون جلوء             . اجلنسي
األطفال ضحايا االعتداء اجلنسي واملراهقات احلوامل، ال سيما ضحايا سفاح احملـارم، إىل             

  .ة وخدمات الرفاهاخلدمات االجتماعي
وحتث اللجنة الدولة الطرف على اإلسراع يف جهودها الرامية إىل اعتماد قانون              -٣٤

وتوصي اللجنة بـأن    . اخلصوصية بغية توفري احلماية القانونية املناسبة للحق يف اخلصوصية        
تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري لكي ينطبق هذا القـانون حـال اعتمـاده يف مجيـع                 

ات اإلدارية والقضائية، وأن تشرع يف تنفيذ برامج توعية وتنظيم دورات تدريبية            اإلجراء
جلميع املهنيني العاملني مع األطفال ومن أجلهم، بغية زيادة احترام خصوصية األطفـال             
وكرامتهم، ال سيما األطفال ضحايا االعتداء اجلنسي واملراهقات احلوامل، وذلك بطرق           

  . ملشورة واإلرشاد السريةمنها ضمان حقهم يف خدمات ا

  العنف املوجه ضد األطفال مبا يف ذلك العقاب البدين    
تالحظ اللجنة قيام الدولة الطرف مبراجعة لقانون التعليم هبدف حظر مجيع أشكال              -٣٥

وتالحظ اللجنة بتقدير أيضاً جهود الدولـة الطـرف يف سـبيل         . العقاب البدين يف املدارس   
بل منها مراجعة القانون اجلنائي ومشروع قانون األسرة بغية توفري          مكافحة العنف املرتيل بس   

غري أن اللجنة ُتعرب عـن قلقهـا بـشأن          . املزيد من احلماية لألطفال ضحايا العنف املرتيل      
  :التالية املسائل

تفشي العنف املوجه ضد األطفال مبا يف ذلك العقاب البدين املـستخدم يف               )أ(  
  ملرتل حيث يظل شرعياً؛مجيع األماكن ال سيما يف ا

  تقاعس الشرطة يف معاجلة قضايا العنف املرتيل املوجه ضد األطفال؛  )ب(  
عدم إملام األطفال ضحايا العنف بإجراءات اإلبالغ، مما يتسبب يف عـدم              )ج(  

  .اإلبالغ عن حاالت كثرية
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من بشأن حق الطفل يف احلماية      ) ٢٠٠٦(٨واللجنة إذ تذكّر بتعليقها العام رقم         -٣٦
العقوبة البدنية وغريها من ضـروب العقوبـة القاسـية أو املهينـة وتعليقهـا العـام                 

بشأن حق الطفل يف التحرر من مجيع أشكال العنف، توصي الدولـة            ) ٢٠١١(١٣ رقم
  :الطرف مبا يلي

حظر العقاب البدين يف مجيع األماكن مبـا فيهـا األسـرة واملـدارس                )أ(  
لطرف يف هذا الصدد على اإلسـراع يف اعتمـاد          ومؤسسات األطفال؛ وتشجع الدولة ا    

  مشروع تعديل قانون التعليم؛
تنظيم محالت تثقيف بشأن اآلثار الضارة النامجة عن العقاب البدين بغية             )ب(  

تغيري موقف الناس من هذه املمارسة وترويج أشكال بديلة للتربية والتعليم تكون إجيابيـة       
  وغري عنيفة وقائمة على املشاركة؛

توسيع تطبيق سياسة التصدي الشامل املعتمدة يف الدولة الطرف كـي             )ج(  
تشمل األطفال ضحايا العنف املرتيل حبيث ُيقاضى الفاعلون حىت يف غياب التعاون مـن              

  جانب الضحايا؛
تدعيم وحدة الشرطة املعنية بالعنف املرتيل من خالل تزويدها مبا يكفـي       )د(  

الية ألداء دورها بفعالية، وتعزيز تدريب مـوظفي إنفـاذ          من املوارد البشرية والتقنية وامل    
القانون يف جمال حقوق الطفل لضمان قدرهتم على توفري الـدعم املناسـب للـضحايا               

  األطفال؛
اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان وعـي األطفـال ضـحايا العنـف               )ه(  

  يل؛بإجراءات اإلبالغ وتشجيعهم على إبالغ السلطات حباالت العنف املرت
التعاون مع املمثل اخلاص لألمني العام املعين بـالعنف ضـد األطفـال               )و(  

  .والتماس املساعدة التقنية من جهات منها اليونيسيف ومفوضية حقوق اإلنسان

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

  البيئة األسرية    
تالحظ اللجنة قيام الدولة الطرف مبراجعة مشروع قانون عالقات العمـل، بغيـة               -٣٧

إدراج أحكام تتعلق باألمومة لفائدة مجيع األمهات العامالت مبن فيهن العامالت يف القطاع             
بذولة، من خالل اتفاق التعاون مع نيوزيلندا، من أجل التعريف     اخلاص، عالوة على اجلهود امل    

عرب عـن   غري أن اللجنة تُ   . للرجال واآلباء مبسؤوليات الوالدين بالتركيز على الدور اإلجيايب       
قلقها إزاء ِقصر إجازة األمومة ومدهتا ستة أسابيع، وإزاء تزايد نسبة األسر وحيـدة الوالـد                
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ويساور اللجنة قلق أيضاً بشأن عدم توافر مرافق        . حيدة باألساس حيث تكون األم املُعيلة الو    
الرعاية النهارية لألطفال دون سن الثانية، مما ُيضطر الوالدين الطبيعيني يف حاالت كثرية إىل               

، إىل أن يبلغـوا سـن       إرسال أبنائهم الصغار للعيش مع جدودهم، يف جزيرة أخرى أحياناً         
  .التعليم اإلجباري

  :لجنة الدولة الطرف مبا يليوتوصي ال  -٣٨
 مواصلة جهودها يف سبيل إصالح القانون ومنح مجيع األمهات العامالت           )أ(  

احلق يف إجازة أمومة، والنظر يف متديد إجازة األمومة حبيث تستويف مدهتا املعايَري املقبولـة               
حلـة  بشأن إعمال حقوق الطفل يف مر     ) ٢٠٠٥(٧دولياً وفقاً لتعليق اللجنة العامة رقم       

  الطفولة املبكرة؛
التعاون مع العناصر الفاعلة يف اجملتمع املدين من أجـل وضـع بـرامج             )ب(  

وتـشجع  . للتوعية بتساوي مسؤوليات الوالدين يف تربية األطفال وبشأن تدعيم األسرة         
اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر يف تزويد النساء مبساعدة قانونية جمانية يف قضايا حل               

  اج املعروضة على احملاكم بغية ضمان النفقة لألطفال؛رباط الزو
القيام عند االقتضاء بإنشاء مرافق للرعاية النهارية لألطفال دون سـن             )ج(  

  . الثانية، حرصاً على عدم انفصال األطفال عن والديهم الطبيعيني يف هذا العمر املبكر

  األطفال احملرومون من بيئة أُسرية    
 بشأن افتقار الدولة الطرف إىل نظام للرعاية البديلـة لألطفـال            يساور اللجنة قلق    -٣٩

ويف حني تعرب اللجنة عن تقديرها لتعاون الدولة الطـرف مـع            . احملرومني من بيئة أسرية   
العناصر الفاعلة يف اجملتمع املدين ومع الكنيسة فيما يتصل بإيواء األطفال املنكوبني، فهي تشعر   

ف يف االعتماد على عناصر فاعلة من غري الدولـة يف تـوفري             باخلوف من إفراط الدولة الطر    
واللجنة قلقة أيضاً ألن املمارسات التقليدية تدفع نسبة كبرية         . احلماية لألطفال املُعتدى عليهم   

من األطفال احملرومني من بيئة أسرية، مبن فيهم األطفال ضحايا االعتداء اجلنسي، إىل البقـاء               
  .قارب هلم، دون دعم أو مراقبة أو تقييم من جانب الدولةبصفة غري رمسية يف كفالة أ

  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٤٠
اعتماد تشريعات تقر نظاماً يوفر احلماية الكاملـة حلقـوق األطفـال              )أ(  

  احملرومني من بيئة أسرية؛
إنشاء مرافق رعاية بديلة جمتمعية وضمان تسجيلها وخضوعها لرصـد            )ب(  
  لة؛هيئة مستق
وضع سياسة بشأن الرعاية البديلة لألطفال احملرومني من بيئـة أسـرية              )ج(  

بالتركيز على مصاحل الطفل الفُضلى والتعاون عن كثب مع العناصر الفاعلة يف اجملتمـع              
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املدين على حتمل املسؤولية الرئيسية عن حتديد مجيع األطفال ضحايا اإلسـاءة يف املـرتل              
  بديلة؛الذين حيتاجون إىل رعاية 

توفري التدريب جلميع املهنيني العاملني مع األطفال يف أمـاكن الرعايـة              )د(  
  البديلة وكذلك ألولياء األطفال املكفولني؛

ضمان الفعالية يف رصد وتقييم إيداع األطفال؛ مبـا يـشمل حـاالت               )ه(  
ار اجلمعيـة   قر(اإليداع لدى العائلة، ومراعاة املبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال          

  ).، املرفق٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨ املؤرخ ٦٤/١٤٢العامة 

  التبين    
يساور اللجنة قلق إزاء عدم رصد حاالت التبين احمللي والدويل وإزاء تفشي التبين غري   -٤١

واللجنة قلقة  . الرمسي يف الدولة الطرف يف غياب الرقابة أو التقييم املناسبني من جانب الدولة            
  . بشأن وجود تشريعات وسياسات ومؤسسات غري مناسبة لتنظيم التبين الدويلأيضاً
 من االتفاقية، توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف تدابري          ٢١ويف ضوء املادة      -٤٢

رصد مالئمة حلاالت التبين احمللي والدويل وأن تعتمد التدابري املناسبة لضمان التـسجيل             
وإضـافة إىل   . ومنع التجاوزات املتصلة بالتبين غري الرمسي     الرمسي جلميع األطفال املتبنني     

ذلك، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري الالزمة، مبا فيهـا التـدابري               
وتوصي اللجنة بأن تنظـر     . القانونية واإلدارية، لضمان تنظيم التبين الدويل تنظيماً فعاالً       

 بشأن محاية األطفال والتعاون     ١٩٩٣هاي لعام   الدولة الطرف يف التصديق على اتفاقية ال      
  .يف جمال التبين على الصعيد الدويل

 ٢٤ و ٢٣و) ٣الفقـرة    (١٨ و ٦املـواد   (اإلعاقة والصحة األساسية والرفاه       -واو  
  )من االتفاقية) ٣ إىل ١الفقرات من  (٢٧ و٢٦و

  األطفال ذوو اإلعاقة    
 وهو مدعوم باستراتيجية اإلعاقة     ٢٠٠٨م  تشيد اللجنة باعتماد قانون اإلعاقة يف عا        -٤٣

وتتوخى هذه التشريعات أموراً منها تعزيز حق       . ٢٠٠٣/٢٠وبالقانون املعدِّل لقانون التعليم     
غري أن اللجنة تالحظ بقلـق أن األطفـال ذوي اإلعاقـة            . األطفال ذوي اإلعاقة يف التعليم    

بب نقص املرافق املالئمـة هلـم، وألن   زالوا غري ُمدجمني إدماجاً كامالً يف نظام التعليم بس  ما
نصف األطفال ذوي اإلعاقة فقط ُملتحقون مبدارس الدولة الطرف رغم سياسـة احلـضور              

  .اإلجباري املطبقة
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وحتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها يف سبيل تنفيـذ اسـتراتيجية               -٤٤
األطفال ذوي اإلعاقة ، وال سيما ضمان حصول مجيع   ٢٠٠٨اإلعاقة وقانون اإلعاقة لعام     

على التعليم، بتركيز خاص على فئة األطفال ذوي اإلعاقة املتضررين جغرافياً من اإلقامة             
  .يف اجلزر اخلارجية، وتنفيذ سياسة تعليم شامل للجميع

  الرعاية الصحية واخلدمات الصحية    
 ١٥ؤلفة من   إن اللجنة، إذ تضع يف اعتبارها التركيبة املُعقدة للدولة الطرف وهي م             -٤٥

جزيرة، ُتالحظ بقلق وجود فوارق يف تقدمي اخلدمات الصحية إىل األطفال املقيمني يف جزيرة              
راروتونغا وأولئك املقيمني يف اجلزر اخلارجية، عالوة على نقص األخصائيني يف بعض اجلزر             

ـ            . اخلارجية وغ وإضافة إىل ذلك، ترحب اللجنة بإحراز الدولة الطرف تقدماً كبرياً صوب بل
األهداف اإلمنائية لأللفية يف جمايل الصحة والتغذية، لكنها تظل منشغلة إزاء تزايـد ظـاهرة               
السمنة لدى األطفال، وهي مرتبطة باإلعالنات عن األغذية اجلاهزة واستهالكها، مبا يف ذلك          

  .األغذية غري الصحية واألغذية املُحالّة والدمسة
ذ تدابري خاصة لتدعيم تقـدمي اخلـدمات        وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختا       -٤٦

الصحية إىل األطفال يف اجلزر اخلارجية بسبل منها ختصيص حصة حمددة مـن ميزانيـة               
الصحة هلذه الغاية، وكذلك النظر يف وسائل أخـرى الستـشارة الطبيـب باسـتخدام      
 تكنولوجيا االتصاالت بغية التغلب على نقص املوظفني الطبيني األكفاء يف بعض اجلـزر            

وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري للتوعية باآلثار الصحية السلبية           . اخلارجية
املتصلة باألغذية اجلاهزة واعتماد لوائح لتقييد ومراقبة ترويج وتـسويق األغذيـة غـري      

  .الصحية واألغذية املُحالّة والدمسة

  الصحة العقلية    
ل احملتاجني إىل مساعدة يف جمال الـصحة        يساور اللجنة قلق إزاء تزايد عدد األطفا        -٤٧

العقلية، وإزاء نقص خدمات الصحة العقلية اخلاصة باألطفال، مبا يف ذلك نقـص اخلـربات            
  . الالزمة
وتوصي اللجنة بأن ُتكثف الدولة الطرف جهودها يف جمال تقدمي خدمات الصحة              -٤٨

لنفـسية والنفـسية    العقلية إىل األطفال وضمان احلصول على التقييمات واخلـدمات ا         
  .االجتماعية مبا فيها املشورة

  صحة املراهقني    
ُتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تفشي األمراض املنقولة جنسياً بني املراهقني، مبن فيهم               -٤٩

. املراهقات احلوامل، وهو ما ُيعزى إىل عدم استخدام وسائل الوقاية يف العالقـات اجلنـسية      
غ ألن نسبة محل املراهقات ال تزال عالية جداً، وهو ما ُيعـزى             وُيساور اللجنة أيضاً قلق بال    
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. أيضاً إىل نقص برامج التثقيف واخلدمات املتيسرة يف جمال الـصحة اإلجنابيـة للمـراهقني              
واللجنة قلقة ألن القانون مينع حصول املراهقني دون سن السادسة عـشرة علـى وسـائل                

ظر اإلجهاض يف حـاالت االغتـصاب أو         حي ١٩٦٩احلمل وألن القانون اجلنائي لعام       منع
  .سفاح احملارم

  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٥٠
تكثيف جهودها يف سبيل تثقيف األطفال واملراهقني وأسرهم فيما يتعلق            )أ(  

  باألمراض املنقولة جنسياً وبعواقب احلمل املبكر؛
لتثقيف الـصحي   تعزيز براجمها اخلاصة بصحة املراهقني من خالل دمج ا          )ب(  

  للمراهقني، مبا يشمل الصحة اجلنسية، يف املقررات التعليمية؛
بلورة سياسة وطنية ترمي إىل مكافحة محل األطفـال واحلمـل املبكـر            )ج(  

  وختصيص ما يكفي من املوارد لتنفيذها؛
تقدمي خدمات صحية شاملة مبا يف ذلك خدمات متيسرة وسرية يف جمال              )د(  

  سيما الفتيات احلوامل؛ مراهقني والالصحة اإلجنابية لل
  النظر يف إتاحة وسائل منع احلمل للمراهقني دون سن السادسة عشرة؛  )ه(  
 بـإدراج أحكـام ُتجيـز       ١٩٦٩النظر يف تعديل القانون اجلنائي لعام         )و(  

اإلجهاض يف حاالت االغتصاب أو سفاح احملارم بغية ضمان املصاحل الفُضلى للفتيـات             
  .واملواملراهقات احل

  املخدرات وإساءة استعمال العقاقري    
يف حني تالحظ اللجنة تصديق الدولة الطرف على االتفاقية اإلطارية ملكافحة التبـغ            -٥١

 الذي حيظر بيع التبغ وتوفريه لألطفال دون سـن الثامنـة            ٢٠٠٧واعتماد قانون التبغ لعام     
. رة الذين ُيدخنون بانتظـام    عشرة، تالحظ بقلق ارتفاع نسبة األطفال دون سن الثامنة عش         
، تظل اللجنة منشغلة    ٢٠٠٤ورغم اعتماد قانون املخدرات وإساءة استعمال العقاقري يف عام          

إزاء عدم وجود تشريعات بشأن االجتار باملخدرات وارتفاع نسبة الشباب الذين يتعـاطون             
  .خمدرات من قبيل القّنب ويشربون الكحول بانتظام

  : الطرف مبا يليوتوصي اللجنة الدولة  -٥٢
ضمان احترام احلظر املفروض على بيع التبغ أو توفريه لألطفـال دون              )أ(  

  سن الثامنة عشرة؛
  سن تشريع ملكافحة االجتار باملخدرات؛  )ب(  
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اختاذ مجيع التدابري املناسبة، مبا فيها التدابري االجتماعية والتعليمية، للحد            )ج(  
  طفال من استعمال العقاقري احملظورة والكحول؛من عدد األطفال املدخنني ومحاية األ

توفري برامج دعم إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج والتعايف، مبـا يـشمل              )د(  
  املشورة النفسية؛

 ضمان الصرامة يف تطبيق قـانون بيـع املـشروبات الكحوليـة             )ه(  
 الذي حيظر توفري املشروبات الكحولية أو بيعها لألطفال دون سـن       )١٩٩٢- ١٩٩١(

  الثامنة عشرة؛
 إىل خطورة الوضع، يف فرض حظر قانوين على إعالنات          بالنظرالتفكري،    )و(  

  .املشروبات الكحولية

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

  التعليم مبا فيه التدريب والتوجيه املهنيان    
ذته الدولة الطرف من تدابري لزيادة بقاء الطالب يف         تعرب اللجنة عن تقديرها ملا اخت       -٥٣

غري أن اللجنة قلقة إزاء . مدارس التعليم الثانوي ولتحقيق املساواة يف احلصول على تعليم جيد    
الفوارق يف اخلدمات التعليمية املقدمة إىل أطفال اجلزيرة الرئيسية وتلك املقدمة إىل أطفـال              

وتالحـظ  . رافق منو األطفال الصغار وبالتدريب املهـين      اجلزر اخلارجية، سيما فيما يتصل مب     
اللجنة بقلق االفتقار إىل بيانات عن معدالت التسرب والغياب يف املدارس الثانوية، خاصـة              

وتعرب اللجنة عن قلقها ألن املقرر الدراسي ال يتضمن مادة          . فيما يتصل باملراهقات احلوامل   
لجنة قلقة أيضاً إزاء نقص وتدين املـنح املخصـصة          وال. إلزامية تتعلق بتعليم حقوق اإلنسان    

  .لتالميذ التعليم الثانوي وهي غري كافية لتغطية نفقات املعيشة
بشأن أهداف التعليم، توصي اللجنـة      ) ٢٠٠١(١ويف ضوء التعليق العام رقم        -٥٤

  :الدولة الطرف مبا يلي
  تـوفري  ر يف  ما يكفي من املوارد لتحقيق املساواة بني مجيع اجلـز          إتاحة  )أ(  

  اخلدمات التعليمية؛
 الصغار مبـا يف ذلـك املـدارس         توفري ما يكفي من مرافق منو األطفال        )ب(  
  ريية؛التحض

اتباع سبل منها التعاون مع العناصر الفاعلة يف اجملتمع املدين احمللي مـن               )ج(  
يز خـصوصاً   أجل اختاذ التدابري الالزمة لزيادة فرص التدريب املهين املفيد واملنتج بالترك          

  على تالميذ املدارس الثانوية يف اجلزر اخلارجية؛
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مجع بيانات عن التسرب املدرسي والنظر يف اعتماد مقررات دراسـية             )د(  
  حتفز التالميذ وتكفل مواصلة األطفال تعليمهم؛

اختاذ تدابري فعالة ملكافحة تسرب املراهقات احلوامل وإعادة إدماجهن يف            )ه(  
  املدارس؛
اذ مجيع التدابري الالزمة لتضمني املقررات الدراسية مادة تعليم حقوق          اخت  )و(  

  اإلنسان وخباصة حقوق الطفل؛
تنقيح معايري إسناد املنح الدراسية اخلاصة بتالميذ التعليم الثانوي وإعادة            )ز(  

  النظر يف قيمتها وإيالء اهتمام خاص مللتمسيها من اجلزر اخلارجية؛
تقنية من جهات منها اليونيسيف ومنظمـة األمـم         التماس املساعدة ال    )ح(  

  ).اليونسكو(املتحدة للتربية والعلم والثقافة 

 )د(-)ب( ٣٧ و ٤٠ و ٣٩ و ٣٨ و ٣٠ و ٢٢املـواد   (تدابري احلماية اخلاصة      -حاء  
  ) من االتفاقية٣٦إىل ٣٢ومن 

  االعتداء اجلنسي    
نائي وتالحظ ما جيري من     تشيد اللجنة بالتعديالت اجلزئية املدخلة على القانون اجل         -٥٥

غري أنه تظل منشغلة ألن الفتيـات ذوات اإلعاقـة واألوالد ضـحايا             . مراجعة هلذا القانون  
ويساور اللجنة قلق بـالغ     . االعتداء اجلنسي ال يتمتعون حبماية كافية يف التشريعات القائمة        

اهقات احلوامل نتيجة   بشأن تفشي االعتداء اجلنسي يف املرتل ونقص البيانات املتعلقة بعدد املر          
واللجنة قلقة إزاء سكوت اجملتمع عن ظاهرة االعتداء اجلنـسي          . االغتصاب أو سفاح احملارم   

وهي تالحظ بقلق أن تـسوية      . على األطفال وعدم تلقي الضحايا استجابة مؤسسية مالئمة       
ه الطبيعية  الكثري من قضايا االعتداء على األطفال تقتصر على نقل الطفل املعتدى عليه من بيئت             

  .للعيش مع بعض أقاربه دون إبالغ السلطات باملوضوع
  :وحتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٥٦

 بغية توفري محاية كافية     ١٩٦٩القانون اجلنائي لعام    مراجعة    اإلسراع يف   )أ(  
  ومتساوية لألطفال ضحايا االعتداء اجلنسي؛

فيهم األطفال بغية مكافحة    وضع برامج ومحالت لتوعية عامة الناس مبن          )ب(  
  املواقف االجتماعية الثقافية املتساحمة مع االعتداء اجلنسي على األطفال؛

إجراء حبوث معمقة بشأن طبيعة ظاهرة االعتداء اجلنسي على األطفـال             )ج(  
  ومداها وأسباهبا األساسية؛
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اعتماد تدابري لتشجيع الضحايا وأسرهم على إبالغ السلطات حبـاالت            )د(  
عتداء اجلنسي على األطفال وتوسيع نطاق سياسة التصدي الشامل حبيث تطبق علـى             اال

 حرصاً على مقاضاة الفاعلني حـىت يف غيـاب          ،حاالت االعتداء اجلنسي على األطفال    
   الضحايا؛ جانبالتعاون من

التحقيق بفعالية يف قضايا االعتداء اجلنسي على األطفال داخل األسرة،            )ه(  
وإجراءات قضائية تراعي الطفل، بغية ضمان محايـة أفـضل لألطفـال            يف إطار حتريات    

  .الضحايا والتأكد من تسليم اجلناة إىل العدالة ومعاقبتهم

  خطوط النجدة    
توصي اللجنة الدولة الطرف بفتح خط جندة جماين من ثالثة أرقام وتوفري موظفني               -٥٧

ى الصعيد الوطين، كما توصيها     مدربني هلذا الغرض وإتاحة هذه اخلدمة جلميع األطفال عل        
وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيـضاً      . بتوعية األطفال بكيفية االتصال خبط النجدة هذا      

بالتماس املساعدة التقنية يف هذا الصدد من جهات منها اليونيسيف واملنظمـة الدوليـة              
  .ملساعدة األطفال

  إدارة شؤون قضاء األحداث    
رها اإلصالحات اإلدارية اجلارية يف سبيل تدعيم قـضاء         إن اللجنة إذ تضع يف اعتبا       -٥٨

 الطرف، يساورها القلق ألن قضاء األحداث مسؤولية مـشتركة بـني            ةاألحداث يف الدول  
وتعرب اللجنة عن قلقهـا  . وزارات خمتلفة وألن جلنة منع جرائم األحداث جممدة وغري فعالة         

بأنه شخص دون السادسة عشرة      يعرف الطفل    ١٩٦٨ألن قانون منع جرائم األحداث لعام       
وأن احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية قد يصل إىل عشر سنوات، وأن األطفـال يودعـون       

  .السجن أحياناً دون أن ُتبحث تدابري تأديبية بديلة
 متـام   وتوصي اللجنة بأن جتعل الدولة الطرف نظام قضاء األحداث فيها متوافقاً            -٥٩

، ومع تعليق اللجنة العام      منها ٤٠ و ٣٩ و ٣٧ة، ال سيما املواد     التوافق مع أحكام االتفاقي   
وعلى وجه اخلصوص حتث    . بشأن حقوق األطفال يف قضاء األحداث     ) ٢٠٠٧(١٠رقم  

  :اللجنة الدولة الطرف على ما يلي
ضمان تكليف وزارة واحدة بوالية قضاء األحداث وتزويدها بالـدعم            )أ(  

  ؛ واملاليةلتقنيةالكايف مبا يشمل املوارد البشرية وا
ساسية جلمود نظام قضاء األحـداث      إجراء دراسة لتحديد األسباب األ      )ب(  

   واقتراح حلول دائمة؛،بتركيز خاص على جلنة منع جرائم األحداث
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 ١٩٦٨رفع احلد األدىن للسن يف قانون منع جرائم األحـداث لعـام               )ج(  
ستوى مقبول دولياً، وضـمان أال       سنة واحلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية إىل م        ١٨ إىل

  يكون هذا احلد بأي حال من األحوال دون سن الثانية عشرة؛
ضمان تلقي القضاة وموظفي إنفاذ القانون تدريباً خاصاً علـى كيفيـة              )د(  

التعامل مع قضايا األطفال وعدم اللجوء إىل احلرمان من احلرية إال كمالذ أخري، والقيام              
   اإلجراء ومراجعته بانتظام مع مراعاة مصاحل الطفل الفضلى؛يف تلك احلاالت برصد هذا

التماس املساعدة التقنية يف جمال قضاء األحداث من جهات منها فريـق              )ه(  
 واستخدام األدوات الـيت     ،األمم املتحدة املشترك بني الوكاالت واملعين بقضاء األحداث       

مم املتحدة املعين باملخدرات     مكتب األ  والوكاالت األعضاء فيه ومنها   أعدها هذا الفريق    
  .واجلرمية واليونيسيف ومفوضية حقوق اإلنسان ومنظمات غري حكومية

  التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان  -طاء  
 االختياري التفاقيـة    لتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على الربوتوكو         -٦٠

وكوهلا االختياري املتعلق ببيع األطفال     حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات، وبروت      
توكوهلا االختيـاري املتعلـق      األطفال يف املواد اإلباحية، وبرو     وبغاء األطفال واستغالل  

  .شراك األطفال يف الرتاعات املسلحةإب

  التعاون مع اهليئات اإلقليمية والدولية  -ياء  
دويل من أجل النهوض    توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة تعاوهنا اإلقليمي وال         -٦١

  .بتنفيذ االتفاقية

  املتابعة والنشر  -كاف  
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هـذه               -٦٢

التوصيات تنفيذاً كامالً بطرق منها إحالة التوصيات إىل الربملان والـوزارات املختـصة             
النظر فيها كما ينبغي واختاذ اإلجراءات الالزمة  واحملكمة العليا والسلطات احمللية من أجل       

  .بشأهنا
 هاردودويها األويل والتكميلي    كما توصي اللجنة بأن تنشر الدولة الطرف تقرير         -٦٣
 نشراً واسع النطاق بلغات البلـد،  )املالحظات اخلتامية(ة والتوصيات ذات الصلة   كتابيال

ليطلع عليها اجلمهور عامة ومنظمات ) على سبيل الذكر ال احلصر( اإلنترنت بوسائل منها
ثارة النقاش  واألطفال، هبدف إ  املهنية و  الشبابية موعات واجمل  ووسائط اإلعالم  اجملتمع املدين 

  .تنفيذها ورصدها و وبروتوكوالهتا االختياريةوالتوعية باالتفاقية
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  التقرير املقبل  -الم  
ة املقبلـة مـن الثـاين إىل      وري الد هاريرالة الطرف إىل تقدمي تق    تدعو اللجنة الدو    -٦٤

 وتـضمني هـذا التقريـر       ٢٠١٨يناير  / كانون الثاين  ٥  يف تقرير واحد حبلول    اخلامس
وتوجه اللجنة عناية الدولـة الطـرف إىل        . معلومات عن تنفيذ هذه املالحظات اخلتامية     

  تـشرين  ١ يف   مبوجب االتفاقيـة واملعتمـدة     غمبادئها التوجيهية املنسقة املتعلقة باإلبال    
كما تذكر الدولة الطرف بضرورة أن      . )Corr.1 و CRC/C/Rev.2 (٢٠١٠أكتوبر  /األول

.  صـفحة ٦٠ يتجاوز عدد صـفحاهتا  الهذه املبادئ التوجيهية وأ   متتثل تقاريرها القادمة    
ويف . وحتث اللجنة الدولة الطرف على تقدمي تقريرها وفقاً للمبادئ التوجيهية املـذكورة           

 تنقيح الدولة الطرف     إىل  صفحاته احلد املذكور، فسُيطلب    عدد تقدمي تقرير يتجاوز     حال
وتذكّر اللجنـة الدولـة     . تقريرها وإعادة تقدميه وفقاً للمبادئ التوجيهية املذكورة أعاله       

 ضمان ترمجته لعرضـه      التقرير وإعادة تقدميه، فلن يتسىن     تنقيحالطرف بأهنا إن مل تستطع      
  .على هيئة املعاهدة كي تنظر فيه

 ملتطلبـات   تدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إىل تقدمي وثيقة أساسية حمّدثة وفقاً          و  -٦٥
 الـيت   ،الوثيقة األساسية املوحدة الواردة يف املبادئ التوجيهية املنسقة لتقـدمي التقـارير           

االجتماع اخلامس املشترك بني جلـان هيئـات معاهـدات األمـم املتحـدة يف                أقرها
  ). HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦ يونيه/حزيران

        
  


