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  جلنة حقوق الطفل
  الدورة التاسعة واخلمسون

  ٢٠١٢ فرباير /شباط ٣ -يناير /كانون الثاين ١٦

مـن   ٤٤ادة  النظر يف التقارير املقدَّمة من الدول األطراف مبوجب امل            
  االتفاقية

  مدغشقر :املالحظات اخلتامية    
  الثالـث والرابـع   الـدوريني  التقريـر اجلـامع لتقريـري مدغـشقر        نظرت اللجنة يف    -١
)CRC/C/MDG/3-4(  ١٦٧٨و ١٦٧٧ تيها، يف جلس)   انظرCRC/C/SR.1677 و CRC/C/SR.1678( ،

 ٣ املعقـودة يف     ،١٦٩٧دت يف جلـستها     ـ، واعتم ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ٢٠املعقودتني يف   
  .التالية ، املالحظات اخلتامية٢٠١٢فرباير /شباط

  مقدمة  -أوالً  
وكـذلك  ،   والرابـع  الثالـث   الدوريني للتقريرين اجلامعالتقرير  ترّحب اللجنة بتقدمي      -٢

. )CRC/C/MDG/Q/3-4/Add.1(بالردود اخلطّية على قائمة املسائل الـيت وضـعتها اللجنـة         
 مسح للجنة أن، والذي الطرفالدولة الذي أجرته مع وفد لحوار لعن تقديرها  اللجنة تعربو

  . فهماً أفضل حالة األطفال يف الدولة الطرفتفهم

  تدابري املتابعة اليت اتَّخذهتا الدولة الطرف والتقدُّم الذي أحرزته  -ثانياً  
  :ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف التدابري التشريعية التالية  -٣

 CRC/C/MDG/CO/3-4  األمم املتحدة 

 
 Distr.: General  حقوق الطفلاتفاقية 

8 March 2012 
Arabic 
Original: English 



CRC/C/MDG/CO/3-4 

GE.12-41332 2 

 الذي  ،٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١٤الصادر يف    ٠٣٨-٢٠٠٧رقم  القانون    )أ(  
ـ يعّدل ويكّمل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن مكافحة االّتجار باألشـخاص             سياحة وال

  ؛اجلنسية
 بـشأن   ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٢٠الصادر يف    ٠٢٣-٢٠٠٧رقم  القانون    )ب(  

  ؛حقوق األطفال ومحايتهم
ـ     قانون  )ج(    ٢٠الـصادر يف     ٠٢٢-٢٠٠٧ة رقـم     الزواج وامللكيـة الزوجي

  ؛ عاماً سناً قانونية للزواج١٨الذي حّدد سن الزواج،  بشأن ٢٠٠٧أغسطس /آب
  . بشأن التبين٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٧الصادر يف  ٠١٤-٢٠٠٥رقم قانون ال  )د(  

  : على الصكوك التالية أو االنضمام إليهاالتصديقوترحب اللجنة أيضاً ب  -٤
             أو العقوبـة القاسـية      التعذيب وغريه من ضروب املعاملة    اتفاقية مناهضة     )أ(  

  ؛٢٠٠٥ عام، يف أو الالإنسانية أو املهينة
بيع األطفـال وبغـاء     بشأن  الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل        )ب(  

  ؛٢٠٠٤ عاماألطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، يف 
 األطفـال يف    املتعلق بإشراك التفاقية حقوق الطفل    الربوتوكول االختياري     )ج(  
  ؛٢٠٠٤ عام، يف املسلحةالرتاعات 
معينة ميكن اعتبارها مفرطـة   اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية  )د(  

  ؛٢٠٠٨ عام، يف ) األول والثاين والثالثمع الربوتوكوالت (الضرر أو عشوائية األثر
  ؛٢٠٠٥عام  يف ،عرب الوطنية كافحة اجلرمية املنظمةاتفاقية األمم املتحدة مل  )ه(  
بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال، وقمعـه            )و(  

بروتوكول  (واملعاقبة عليه، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية          
  ؛٢٠٠٥عام  يف ،)بالريمو

والبحر واجلو املكمـل    املهاجرين عن طريق الرببروتوكول مكافحة هتريب  )ز(  
  ؛٢٠٠٥ عام، يف الوطنية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب

فيما يتصل بالتبين   اتفاقية الهاي بشأن محاية الطفل والتعاون يف جمال التبين            )ح(  
  ؛٢٠٠٤عام ، يف فيما بني البلدان

  ؛٢٠٠٤ية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، يف عام اتفاقية منظمة الصحة العامل  )ط(  
بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والـذخرية           )ي(  

واالجتار هبا بصورة غري مشروعة، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب      
  ؛ ٢٠٠٥عام ، يف الوطنيةاحلدود 
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  .٢٠٠٥، يف عام ورفاهه قوق الطفلامليثاق األفريقي حل  )ك(  
  :التدابري املؤسساتية والسياساتية التاليةوترحب اللجنة أيضاً ب  -٥

              مبوجـب القـانون    الـذي أنـشئ   ،  اجمللس الوطين حلقـوق اإلنـسان       )أ(  
  ؛٢٠٠٨ هيولي/ متوز١٧الصادر يف  ٠١٢-٢٠٠٨رقم 

  ؛)٢٠٠٧(اية االجتماعية الوطنية إلدارة املخاطر واحلماالستراتيجية   )ب(  
  ؛)٢٠٠٧ (العنف ضّد األطفالمسألة بشأن   العمل الوطنيةطةخ  )ج(  
  ؛٠٢٥-٢٠٠٥، مبوجب املرسوم رقم الطفلإنشاء جلنة حقوق   )د(  
  .)٢٠٠٣ (السياسة الوطنية العامة املتعلقة بإدارة املخاطر والكوارث  )ه(  

ـ    وتالحظ اللجنة بإجيابية ال     -٦ ع املكلفـني بواليـات يف إطـار        دعوة الدائمة إىل مجي
  .٢٠١١أغسطس / الدولة الطرف يف آبوجهتهااإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة، اليت 

  العوامل والصعوبات اليت تؤثر على تنفيذ االتفاقية  -ثالثاً  
تقودهـا  الـيت   يف الدولة الطرف    حالياً  السائدة  حتيط اللجنة علماً باألزمة السياسية        -٧

 على وضع وتنفيذ     هذه األزمة   الوقت الراهن، وباألثر السليب الذي أحدثته       يف حكومة انتقالية 
ر اللجنة الدولة الطرف باسـتمرارية   وتذكّ .تشريعات وسياسات وبرامج ذات صلة باألطفال     

 االتفاقية على الواردة يفانطباق احلقوق بوحقوق اإلنسان، يف جمال االلتزامات الدولية  سريان  
 املناسـبة الدولة الطرف تتحمل املسؤولية األساسية يف اختاذ كل التدابري           مجيع األطفال، وبأنّ  

 يف االتفاقية بصرف النظر عن اخلالفات الـسياسية أو بنيـة            املُبينةالحترام وضمان احلقوق    
  عن الكوارث الطبيعيـة    ة النامج ةر السلبي اثباآلحتيط اللجنة علماً    عالوةً على ذلك،    و. القيادة
  .، على األطفال يف الدولة الطرفداريةاملعاصري ألعاصري واألمنها او، املتكررة

  اجملاالت الرئيسية اليت تشكِّل مصدر قلق والتوصيات بشأهنا  -اًرابع  

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

  للجنةالسابقة التوصيات     
 اخلتاميـة    لتنفيذ مالحظات اللجنة    الدولة الطرف  بذلتها  ترّحب اللجنة باجلهود اليت     -٨

تالحـظ  ومع ذلك،   ). CRC/C/15/Add.218( للدولة الطرف    الدوري الثاين التقرير  ب املتعلقة
  .إطالقاًيعالَج ج بقدر كاف أو مل لَعايمل اخلتامية العديد من هذه املالحظات  أنّأسف اللجنة ب
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ختاذ مجيع التدابري الالزمة ملعاجلـة التوصـيات        حتثّ اللجنة الدولة الطرف على ا       -٩
، واليت  (CRC/C/15/Add.218)الواردة يف املالحظات اخلتامية بشأن تقريرها الدوري الثاين         

، مبا يف ذلك تلك املتعلقة بوضع خطة عمـل وطنيـة      مل تنفذ بعد أو مل تنفذ بالقدر الكايف       
قني، ااملعطفال الرصد املستقل، واأل، وكفاءة وفعالية التنسيق  وشاملة بشأن حقوق الطفل،     

  .كما حتثها على متابعة التوصيات الواردة يف هذه املالحظات اخلتامية متابعةً مالئمةً

  التنسيق    
مسؤول عن التنسيق الـشامل  وحيد  بقلق عدم وجود كيان حكومي      تالحظ اللجنة     -١٠

حظ اللجنة أنّ وزارة السكان     وتال. للسياسات العامة والقوانني والربامج املتعلقة حبقوق الطفل      
منتـديات  ه توجـد    وأّنوالشؤون االجتماعية تؤدي دوراً يف تنسيق حقوق الطفل ورصدها          

غري أنّ اللجنة تالحظ بقلق عدم كفاية هذه اآلليات لضمان تنسيق           . بني القطاعات حمددة للتنسيق   
  . الوطين واإلقليمي الصعيدينوعلىفعال وشامل من أجل تنفيذ حقوق الطفل يف كلّ القطاعات 

 الدولة الطرف على أن تنشئ بوضوح كياناً حكومياً يتوىل مسؤولية            اللجنة حتثّ  -١١
جممل التنسيق لتنفيذ القوانني والسياسات والربامج املتعلقة حبقوق الطفل، وإعطاء هـذا            

 ، األمر الذي جيـب    لتنفيذ مهامه الكيان والية واضحة وموارد بشرية وتقنية ومالية كافية         
 وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تقدمي  .أن يتضمن رصد تنفيذ حقوق اإلنسان وتقييمه      

  .معلومات بشأن التدابري املتخذة يف جمال تنسيق تنفيذ االتفاقية يف تقريرها الدوري املقبل

  خطة العمل الوطنية    
 بـالتعليم   يف حني تالحظ اللجنة وجود خطط عمل قطاعية كثرية، مبا فيها تلك املتعلقـة               -١٢

اإليدز واملياه والصرف الصحي، ما زال يساورها القلـق ألن        /والتغذية وفريوس نقص املناعة البشري    
باإلضـافة إىل ذلـك،   . لتنفيذ االتفاقيـة شاملة الدولة الطرف ال متلك سياسة أو خطة عمل وطنية     

ومنها خطـة    وضع خطط عمل قطاعية ذات صلة بشأن حقوق الطفل،           متيساور اللجنة القلق ألنه     
واالستراتيجية الوطنية ملنع التخلي عـن      ) ٢٠١٢-٢٠٠٨(الوطنية بشأن العنف ضد الطفل      العمل  

                 األطفال وإهناء استخدام مؤسسات الرعاية املعنيـة هبـم والرعايـة اجملتمعيـة املقدمـة هلـم يف                 
  .  ُتنفذميزانية وملخلطط العمل هذه ، بيد أّنه مل ُتخصص )٢٠١٥-٢٠١١(مدغشقر 

تنفيـذ  لشاملة  توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ سياسة أو خطة عمل وطنية              -١٣
حقوق الطفل، تنسق مجيع خطط العمل القطاعية وتتسق مع جممـل خطـة التنميـة الوطنيـة                 

املوارد املاليـة الالزمـة     بتخصيص  وتوصي اللجنة الدولة الطرف     . واستراجتيات احلّد من الفقر   
وتـشجع اللجنـة    .  لتنفيذ السياسات وخطط العمل القائمة واجلديدة املتعلقة بالطفل        واملطلوبة

ـ  الدولة الطرف على التماس املساعدة التقنية من  )اليونيـسيف ( ةمنظمة األمم املتحدة للطفول
  .وعلى إشراك اجملتمع املدين يف إعداد وتنفيذ هذه السياسات واخلطط
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  الرصد املستقل    
 ، تالحظ ٢٠٠٨للجنة إنشاء اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يف عام         يف حني تالحظ ا     -١٤

أنّ هذا اجمللس مل يبدأ العمل بعد وأنّ الرصد املستقل حلقوق الطفل غري كـاف وغـري         بقلق  
كما تالحظ وجود مكتب أمني املظامل، غري أّنها تالحظ أيضاً أنّ واليته تقتصر على              . ناجع

  .ع ممارسة للنظر يف شكاوى يتقدم هبا أطفاله ال يتبوأنمسائل اإلدارة العامة 
لضمان أن يبدأ اجمللس حتثّ اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة   -١٥

تعزيز ل املؤسسات الوطنية    مبركزالوطين حلقوق اإلنسان عمله وأن ميتثل للمبادئ املتعلقة         
. مل ومنهجي حلقوق الطفل   رصد شا ، ولضمان   )مبادئ باريس (حقوق اإلنسان ومحايتها    

 يف زيادة   والنظر والية مكتب أمني املظامل وعمله       باستعراضوتوصي اللجنة الدولة الطرف     
وتوصي اللجنة الدولة الطـرف بـضمان أن        . إمكانية وصول األطفال إىل هذه املؤسسة     

 هـذه   التوجـه إىل  بالراحة واألمن عند    ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان     يتمتع األطفال   
نتباه إىل  االوإذ توجه اللجنة    . بعد تقدمي الشكاوى  عواقب   ألي   ، وأال يتعرضوا  ؤسساتامل

بشأن دور املؤسسات املستقلة حلقوق اإلنسان يف تعزيـز         ) ٢٠٠٢(٢تعليقها العام رقم    
 تزويد هـذه اآلليـات    السهر على   إىل    الدولةَ الطرفَ  أيضاًومحاية حقوق الطفل، تدعو     

  .لضمان استقالهلا وفعاليتها والتقنية واملالية الالزمةالوطنية باملوارد البشرية 

  رصد املوارد    
 للدولة الطـرف يف الوقـت       املعونة اإلمنائية الدولية  تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تعليق         -١٦

              الراهن ألنّ الوضع السياسي يف الدولة الطرف أثّر سلباً على تقـدمي اخلـدمات إىل األطفـال،                 
أنّ الدولـة الطـرف     افة إىل ذلك، تالحظ اللجنة بقلق       باإلض. ا يف جمال التعليم والصحة    ال سيم و

، بينما خفضت التمويل يف جماالت      ٢٠١٠لعام   لألمن الداخلي والقوات املسلحة      زادت ميزانيتها 
وتالحظ اللجنة عدم إتاحـة حتلـيالت       . الصحة والتربية والشؤون االجتماعية والعدالة والشباب     

  .امليزانيةيف  لألطفالدة واملبالغ املرصأن مفصلة بش
مة إجراءات عاجلة لضمان حفـظ واسـتدا      باختاذ  توصي اللجنة الدولة الطرف       -١٧

ال سيما  ودة يف امليزانية للسياسات واخلطط والربامج املتعلقة حبقوق الطفل،          واملبالغ املرص 
تاحة، وذلـك رغـم     يف جمال التعليم والصحة، على أوسع نطاق ممكن وضمن املوارد امل          

كما توصي اللجنة الدولـة الطـرف       . األزمة السياسية احلالية واألزمة املالية النامجة عنها      
 إجراءات عاجلة ملعاجلة االخنفاض األخري يف متويل القطاع االجتماعي وزيادة املوارد          باختاذ

 علمـاً علـى النحـو الواجـب       حميطة   على األطفال،     يؤثر  االخنفاض ألن هذا الالزمة،  
  . يف الدولة الطرفالتنمية املستدامة والسلميةباالستثمار يف اجليل القادم كوسيلة لضمان 
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، يف التخطـيط    باإلضافة إىل ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بـأن تراعـي            -١٨
 بشأن ٢٠٠٧ يوم املناقشة العامة يف عام  التوصيات اليت قدمتها اللجنة يف،يزانياهتا املقبلةمل
  : وال سيما ما يلي،" مسؤولية الدول-صصة إلعمال حقوق الطفل املوارد املخ"

عند وضع ميزانية الدولة    ي حقوق الطفل     يراع تباع هنج بناء القدرات ال    )أ(  
وتنفيذ نظام لتتبع ورصد وتقييم عملية ختصيص واستخدام املوارد املرصودة لألطفال من            

، وهو ما سيتيح الشفافية يف       على نطاق امليزانية ككل     ذات الصلة  جانب مجيع القطاعات  
 نظام التتبُّع هذا    استخدامعلى    الدولة الطرف  أيضاًحتثّ اللجنة   و .االستثمار يف األطفال  

 قطاع من القطاعـات  إلجراء تقييمات للكيفية اليت ميكن أن تؤثِّر هبا االستثمارات يف أي      
 هلـذه االسـتثمارات    املتباينالتأثري، مبا يكفل قياس مصاحل الطفل الفضلىعلى حنو خيدم    
  ؛يانالفتعلى الفتيات و

إجراء تقييم شامل الحتياجات امليزانية، ووضع خمصـصات واضـحة            )ب(  
ـ من قبيـل    ،  ؤشراتاملاملسجلة يف   ألوجه التفاوت   ى تدرجيياً   لمجاالت اليت تتصد  ل وع ن

   حبقوق الطفل؛ذات الصلة ،اجلنس واإلعاقة واملوقع اجلغرايف
ـ  بـصورة ،  ية االستراتيجية خطوط امليزان حتديد    )ج(   ، واملخصـصات   ة عام
ات واألطفـال   مثل الفتي (ضعف  يف حالة   احلرمان أو   يعانون من    نالذيألطفال  لالقطاعية  

والتأكـد مـن    ، إجراءات إجيابيةا، مبا فيهحيتاجون إىل تدابري اجتماعيةقد الذين  ) قنياملعا
الكـوارث   وأقتـصادية   األزمـات اال  حاالت  حىت يف   خطوط امليزانية هذه    احلفاظ على   

  .الطبيعية أو غريها من حاالت الطوارئ

  مجع البيانات    
 بيانـات ال يف سبيل حتسني مجع    الدولة الطرف    اذهلتبجلهود اليت   با علماً اللجنة   حتيط  -١٩

 هامـة                من خالل املعهد الوطين لإلحصاء، ولكن يساورها القلق ألنّ بيانـات يف جمـاالت               
وتالحظ اللجنة، بصورة خاصة، نقـص      . ة أو غري مفصلة على النحو الكايف      ما زالت ناقص  

 واألطفال الذين يتنـاولون     فريوس نقص املناعة البشري   املصابني ب البيانات املتعلقة باألطفال    
قني املسجلني يف املدارس، واألطفال الذين      االكحول ويتعاطون املخّدرات، ونسبة األطفال املع     

إزاء النقص يف التنسيق يف جمال مجع البيانات أيضاً يساور اللجنة القلق و. يعيشون يف الشوارع
  .بني خمتلف الوزارات وبني الصعيدين الوطين واإلقليمي

مبواصلة تعزيز نظامها جلمع البيانـات، وضـمان         اللجنة الدولة الطرف     توصي  -٢٠
اطق، وحتليل البيانـات    تنسيق مجع البيانات يف كلّ اجملاالت املتعلقة باالتفاقية ويف كل املن          

الستخدمها كأساس لتقييم التقدم احملرز يف إعمال حقوق الطفل واملساعدة علـى             اجملّمعة
            وتشجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى     . تصميم السياسات والربامج لتنفيذ االتفاقية    
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خللفيـة  البيانات املفصلة حسب العمر ونوع اجلنس واملوقع اجلغرايف واإلثنية وا         تصنيف  
  .حتليل وضع األطفالتيسري هبدف االقتصادية  -االجتماعية 

  حقوق الطفل وقطاع األعمال    
 قطـاع التعـدين   يساور اللجنة القلق ألن استغالل املوارد الطبيعية، مبا يف ذلك من خالل               -٢١
 اجملتمـع   والقطاع السياحي، ال يعود دائماً بالفائدة على      الصناعة احلرجية    و الصناعات االستخراجية و

آثار ضارة على األسر واألطفال، مـن قبيـل اسـتغالل            هوتترتب عن احمللي، ومن ضمنه األطفال،     
، وإعادة توطني اجملتمعات احملليـة دون تقـدمي اخلـدمات     بدافع اجلنساألطفال اقتصادياً والسياحة 

علومات املتعلقة بـأي     النقص يف امل   تالحظ اللجنة و. حياء الربية األضرار بالبيئة و  األاملالئمة، وإحلاق   
الشركات التجاريـة    والبيئية الواقعة على عاتق      ملسؤولية االجتماعية إطار من اُألطر التنظيمية املتعلقة با     

  .والصناعات، الوطنية منها والدولية، ملنع حدوث آثار سلبية حمتملة نامجة عن أنشطتها على األطفال
ئح لضمان امتثال قطاع األعمال      لوا بوضع وتنفيذ وصي اللجنة الدولة الطرف     ت  -٢٢

 املتعلقة باملسؤولية االجتماعية للشركات، وذلك متشياً مع إطـار          واحملليةللمعايري الدولية   
 الذي حيدد الواجب الواقع علـى   ،حقوق اإلنسان بقطاع األعمال و  األمم املتحدة املتعلق    

 مسؤوليات هـذه   و ؛احلماية من انتهاك الشركات حلقوق اإلنسان     كفالة  عاتق الدول يف    
 واحلاجة إىل سبل انتصاف أكثر فعالية لدى حدوث         الشركات يف احترام حقوق اإلنسان؛    

 على محايـة    ، عند قيامها بذلك،   التركيزوتشجع اللجنة الدولة الطرف على       .االنتهاكات
الـشركات  والـيت ترتكبـها     ُبلَّغ عنها   املحقوق الطفل والتحقيق يف حاالت اعتداءات       

وتـشجع  . ن وإتاحة سبل االنتصاف بشأن هذه احلـاالت       وها التنفيذي ومسؤولويرتكبها  
 يرحـب  الـذي    ٨/٧قراري جملس حقوق اإلنسان     يف  النظر  اللجنة الدولة الطرف على     

 الذي يطلب إىل الفريـق    ١٧/٤ و ،"احلماية واالحترام واالنتصاف   "التقرير املتعلق بإطار  ب
قوق الطفل عند استكشاف    األخذ حب  إىل   مها يشري ال اجلديد متابعة هذه املسألة، وك     العامل

  .العالقة بني األعمال التجارية وحقوق اإلنسان

  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (املبادئ العامة   -باء  

  عدم التمييز    
ـ  ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف من أجل التصدي             -٢٣ ا يف  للتمييز، مب

 املتعلق بالتعليم الشامل والتشريعات ملكافحة التمييـز        ١١٤٧-٢٠٠٩ذلك اعتماد املرسوم    
ولكن تبقى اللجنة قلقة ألنّ التمييـز مـا زال     . بسبب اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري     

ـ والتوائم واألطفـال    منتشراً يف الدولة الطرف، وال سيما ضّد الفتيات           واألطفـال   قنيااملع
  .زاإليد/فريوس نقص املناعة البشري بنياملصاب
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 التدابري ملكافحة التمييز، ال سـيما       باختاذ املزيد من  توصي اللجنة الدولة الطرف       -٢٤
فـريوس نقـص املناعـة       ب ني واألطفال املـصاب   قنياعوالتوائم واألطفال امل  الفتيات  ضّد  

يف احلصول علـى   أوجه الالمساواة   ، من خالل برامج وسياسات ملكافحة       اإليدز/البشري
ة، والتوعية يف جمال التمييز، وتعزيز بيئة شـاملة ومتـساحمة يف            التعليم والصحة والتنمي  

  .املدارس وغريها من األماكن املخصصة لألطفال

  مصاحل الطفل الفضلى    
  اللجنةبيد أنّ . يف التشريعات احمللية  مصاحل الطفل الفضلى  مبدأ  راج  إدبترحب اللجنة     -٢٥
أوساط املهنيني العاملني مع األطفـال   يف   اخنفاض مستوى التوعية هبذا املبدأ     بالقلق إزاء    تشعر

  .ولصاحلهم، وعامة الشعب وال سيما يف صفوف األطفال
مصاحل مبدأ  ضمان إدماج   الرامية إىل   ث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها        حت  -٢٦

يف مجيـع اإلجـراءات التـشريعية       وتطبيقها فيها باستمرار،     حنو مالئم     على الطفل الفضلى 
  باألطفـال  القضائية، وكذلك يف مجيع السياسات والربامج واملشاريع ذات الصلة        واإلدارية و 

  والقرارات  املنطق القانوين جلميع األحكام     يستند  أن ينبغي أيضاً و .تأثري على األطفال  اليت هلا   و
 وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بإذكاء الـوعي بـشأن       . هذا املبدأ  إىلالقضائية واإلدارية   

مع األطفال، مثل املدرسني والقضاة واملرشدين      العاملني  يف أوساط   الفضلى  لطفل  ا  مبدأ مصاحل 
 ومن ضـمنه   التقليديني وقادة اجملتمع احمللي، ويف اجملتمع احمللي ككل،          والزعماءاالجتماعيني  

  .األطفال، من خالل احلمالت عرب الراديو والتلفزيون والصحف

  احلق يف احلياة والبقاء والنمو    
ف، من أجل   يسيالحظ اللجنة الربامج اليت تنفذها الدولة الطرف، بالتعاون مع اليون         ت  -٢٧

غري أنّ القلق الشديد    . ماننجاري، من سوء املعاملة والتمييز    محاية التوائم، ال سيما يف منطقة       
ما زال يساور اللجنة إزاء استمرار وجود املعتقدات التقليدية املتمثلة يف أن التـوائم جيلبـون      

 احلظ، واستمرار سوء معاملة التوائم ورفضهم والتخلي عنهم يف منطقة ماننجاري، ممـا   سوء
  . يؤدي، يف بعض احلاالت، إىل وفاة األطفال

 من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري          ٦يف ضوء املادة      -٢٨
يف ذلـك مـن خـالل       الالزمة لوقف سوء معاملة التوائم ورفضهم والتخلي عنهم، مبا          

جيـب أن يـشمل الزعمـاء       التشريعات وزيادة التوعية يف اجملتمع ككل، األمر الـذي          
 وباإلضافة إىل ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة            .التقليديني

  .ؤسسات إال كحل أخريامل التوائم يف إيداعلعدم اللجوء إىل 

  احترام آراء الطفل    
ر اللجنة القلق ألنّ املواقف التقليدية جتاه األطفال يف اجملتمع حتد، ال بل متنع يف               يساو  -٢٩

 تعبري األطفال عن آرائهم بشأن طائفة واسعة من القضايا اليت هتمهـم داخـل               ،أحيان كثرية 
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كما يساور اللجنة القلق ألنّ     . األسرة واملدارس واملؤسسات والنظام القضائي واجملتمع ككل      
  .ال ال ُتلتمس إال يف مناسبات خاصة من قبيل يوم الطفل والشبابآراء األطف

تعليق اللجنة العام  يف اعتبارها    آخذةً،   بالقيام مبا يلي   توصي اللجنة الدولة الطرف     -٣٠
  :بشأن حق الطفل يف االستماع لرأيه) ٢٠٠٩(١٢ رقم

 مضاعفة جهودها لضمان متتع األطفال حبق التعبري عن آرائهم حبريـة يف             )أ(  
 اآلراء يف املدارس وغريهـا مـن        لتلك وإيالء االعتبار الواجب     هتمهم املسائل اليت    مجيع

 من التفاوت يف فرص مشاركة الطالب املؤسسات التعليمية وكذلك داخل األسرة، واحلّد
   املناطق؛شىت من خمتلف الشرائح االجتماعية و

 مدين  راء قضائي أي إج ضمان إتاحة الفرصة لألطفال لالستماع إليهم يف          )ب(  
وفقاً  ءراتلك اآل  االعتبار الواجب ل   إيالء، و هتمهمويف اإلجراءات اإلدارية اليت     أو جنائي،   

  .الطفل ودرجة نضجهلسن 

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

  ةاجلنسي    
الطفل املولود ألم حتمـل اجلنـسية        تالحظ اللجنة بقلق أنّ قانون اجلنسية مييز ضدّ         -٣١

 يف بعض احلـاالت،     ولود خارج إطار الزواج   املطفل  وال امللغاشية وأب حيمل جنسية أجنبية،    
وتـشعر  . غري أّنها ترحب بإشارة الدولة الطرف إىل أنّ هذا القانون خيضع حالياً للمراجعـة    

لغاشـية إىل الطفـل املولـود يف        اللجنة أيضاً بالقلق ألن القانون امللغاشي ال مينح اجلنسية امل         
  . لوال ذلك عدمي اجلنسية فيهاميكن أن يصبحمدغشقر يف حاالت 

 على  األخريةبالقيام بشكل عاجل بوضع اللمسات      توصي اللجنة الدولة الطرف       -٣٢
الطفل املولود ألم حتمـل     عدم وجود أي متييز إزاء      الطفل وضمان   إصالح قانون جنسية    

وحتثّ . ولود خارج إطار الزواج   املطفل  الحيمل جنسية أجنبية أو     اجلنسية امللغاشية وأب    
ن يف مدغشقر خلطر    ياألطفال املولود ضمان عدم تعرض    على  أيضاً  اللجنة الدولة الطرف    

  .أن يصبحوا عدميي اجلنسية

  تسجيل املواليد    
امج بالتقدم احملرز يف جمال تسجيل األطفال عند الوالدة من خالل الربن          ترحب اللجنة     -٣٣

غري أن اللجنة تشعر بالقلق ألنّ مستوى تسجيل املواليد         . الوطين إلعادة تأهيل تسجيل املواليد    
، )٢٠٠٩-٢٠٠٨ يف املائة من املواليد يف الفترة        ٢٠ يتم التصريح بنسبة  مل  (ما زال منخفضاً    

بلديـة   ١ ٥٤٩ بلدية فقط من أصل      ٩٢١تلقت  (كلّ املناطق   مل يشمل   هذا الربنامج   وألن  
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 تفيد بأنّ التمويـل املخـصص        اليت   تقاريرال، كما تشعر بالقلق إزاء      )٢٠١٠عم يف عام    الد
  .٢٠١٠للربنامج اخنفض يف عام 

 جهودها يف سبيل ضـمان حريـة        مبواصلة وتكثيف توصي اللجنة الدولة الطرف       -٣٤
من خالل استخدام مراكـز تـسجيل       مبا يف ذلك    وإلزامية تسجيل املواليد جلميع األطفال      

 وسعياً إىل حتقيق هذا اهلـدف، ينبغـي         .لة، وإذكاء الوعي العام بأمهية تسجيل املواليد      متنق
 لضمان أن يتمكن السكان ما يكفي من موارد بشرية وتقنية ومالية  للدولة الطرف ختصيص    

  . ريفية واحلضرية من التسجيل بسهولةيف املناطق ال

  احلصول على املعلومات املناسبةحرية التعبري و    
حتيط اللجنة علماً بقلق بالتقارير اليت تفيد بوقوع انتهاكات حلرية التعبري، مبا يف ذلك         -٣٥

حدوث اعتداءات على الصحفيني وإقفال وسائط اإلعالم، باالقتران مع وجود معلومات تفيد 
 السكان يف مدغشقر، وال سيما ألطفال، على املعلومـات مـن خـالل              حصولبأن فرص   

  .جداًوسائط اإلعالم، حمدودة 

 مجيع التدابري املتاحة لضمان احتـرام حريـة         باختاذتوصي اللجنة الدولة الطرف       -٣٦
،  املالئمـة  املعلوماتاألطفال على   حصول  التعبري، رغم األزمة السياسية احلالية، وضمان       

بوسائل منها توفري فرص أكرب للحصول على الصحف والوصول إىل املكتبات والراديـو             
وحتـث اللجنـة    . ماية من املعلومات الضارة   باحلاألطفال  ن حيظى   أ وضمان   ،والتلفزيون

الدولة الطرف أيضاً على ضمان أن يتمتع األطفال باحلق يف التماس خمتلـف ضـروب               
 سواء شفوياً أو يف     ،املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إىل اآلخرين دومنا اعتبار للحدود        

  .وسيلة أخرى خيتارها الطفلشكل مكتوب أو مطبوع أو يف قالب فين أو بأية 

  العقوبة البدنية    
العقوبـة  هـذه   ال تـزال    ه رغم حظر العقوبة البدنية يف املدارس،        أّنتالحظ اللجنة     -٣٧

وتأسف اللجنة ألنّ تقرير الدولة الطرف يقدم       . سياقات الرعاية البديلة   يف املرتل ويف     مشروعة
  .معلومات حمدودة بشأن العقوبة البدنية

بشأن حق ) ٢٠٠٦(٨بتعليق اللجنة العام رقم    علماً كما ينبغي    يط اللجنة   فيما حت   -٣٨
الطفل يف احلماية من العقوبة البدنية وغريها من ضروب العقوبة القاسية أو املهينة، توصي              

  :اللجنة الدولة الطرف مبا يلي
تعريض األطفال للعقوبة الصريح لظر احل من أجل سّن تشريعاتالنظر يف   )أ(  
  ؛سياقات الرعاية البديلةيف و  يف مجيع األماكن، مبا يف ذلك داخل األسرةالبدنية

 فعـاالً واختـاذ     تنفيـذاً  القوانني اليت حتظر العقوبة البدنية       تنفيذضمان    )ب(  
   إجراءات قانونية بصورة منهجية ضد املسؤولني عن ممارسة العنف ضد األطفال؛
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ت تعبئة اجتماعية بـشأن     تنظيم محالت لتثقيف وتوعية اجلمهور ومحال       )ج(  
اآلثار الضارة للعقوبة البدنية، بغية تغيري املوقف السائد جتاه هـذه املمارسـة وتـشجيع               
األشكال اإلجيابية اخلالية من العنف والقائمة على املشاركة يف سياق تنـشئة األطفـال              

  .، بوصفها أشكاالً بديلة للتأديبوتربيتهم

 ،١١-٩ و ،)٢-١الفقرتان  ( ١٨ و ،٥املواد  (ديلة  البيئة األسرية والرعاية الب     -دال  
  )  من االتفاقية٣٩ و،)٤الفقرة ( ٢٧ و،٢٥ و،٢١-١٩و

  البيئة األسرية    
باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف والسلطات التقليدية يف سبيل تقدمي          ترحب اللجنة     -٣٩

الفقر السلبية املترتبة   وتالحظ اللجنة آثار    . ألسر اليت تعاين من أوضاع صعبة     األبوي ل التوجيه  
على هيكل األسرة، كما تالحظ أنّ والدي األسر اليت تعاين من الفقر املدقع غالباً ما يودعون                

وتالحظ اللجنة بقلق أنّ االستراتيجية الوطنيـة ملنـع         . أطفاهلم يف إحدى مؤسسات الرعاية    
اية اجملتمعية املقدمـة    التخلي عن األطفال وإهناء استخدام مؤسسات الرعاية املعنية هبم والرع         

تفتقر إىل املوارد هي  إال على املستوى التقين ويتم إقرارها مل ،٢٠١٠ اليت صيغت يف عام ،هلم
  .الكافية كي ُتنفذ

  :مبا يليصي اللجنة الدولة الطرف تو -٤٠
األسر ال سيما ومواصلة وتعزيز دعم األسر اليت تعيش يف أوضاع صعبة،   )أ(  

سياسات وبـرامج منهجيـة      من خالل    ، تعيش يف فقر مدقع     واألسر اليت  الوحيدة العائل 
وطويلة األجل بغية ضمان احلصول على اخلدمات االجتماعية والفرص اليت تدر دخـالً             

  ؛على حنو مستدام
 االستراتيجية الوطنية ملنع التخلـي عـن        ضمان التمويل الكايف وتنفيذ     )ب(  

  ؛لألطفالالرعاية اجملتمعية وتقدمي  مؤسسات الرعاية اإليداع يفاألطفال وإهناء 
التصديق على االتفاقية املتعلقة باالعتراف باألحكام املتصلة بالتزامـات           )ج(  

النفقة وتنفيذها، واالتفاقية املتعلقة بالقانون املنطبق على التزامـات النفقـة، واالتفاقيـة       
ن يف جمـال     واالعتراف والتنفيذ والتعاو   ،املتعلقة باالختصاص والقانون الواجب التطبيق    

  .املسؤولية األبوية وتدابري محاية األطفال

  األطفال احملرومون من البيئة األسرية    
املتعلق حبقـوق الطفـل     ) ٢٠٠٧ (٠٢٣-٢٠٠٧بأنّ القانون رقم    ترحب اللجنة     -٤١

 ومحايته ينّص على أّنه ال ميكن فصل طفل عن والديه إال بقرار قضائي، باالستناد إىل مصاحله               
غري أنّ اللجنة تشعر بـالقلق      . ا تكون سالمته وصحته ورعايته عرضة للخطر      ، عندم الفضلى
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ألنّ السلطات املعنية مقصِّرة يف رصد مؤسسات الرعاية أو كفالة الرعايـة، وألنّ جـزاءات      
حمدودة ُتنفذ يف حال حدوث خمالفات، وألنّ هذه األشكال من الرعاية نادراً مـا ختـضع                 

  .  يبقى يف مؤسسة رعاية إىل أن يبلغ مرحلة الرشدللمراجعة، مما يعين أنّ الطفل 
أماكن مؤسسات الرعاية وواستعراض  رصد   بضمانتوصي اللجنة الدولة الطرف       -٤٢

التغـيريات   دخالإ إىلبأن يفضي   حتقيق يف املخالفات     وإجراءاالحتضان على حنو منتظم،     
ـ وتوصي اللجنة . املناسبة أو إنزال اجلزاءات املالئمة      ، بـصورة خاصـة  ،رف الدولة الط

 كما توصي اللجنـة الدولـة       .لرعاية البديلة الستعراض دوري   أماكن ا إخضاع  بضمان  
الطرف بضمان أن متلك املؤسسات احلكومية املعنية ما يكفي من موارد بـشرية وتقنيـة         

ومن خالل تنفيذ هذه التوصيات، تشجع اللجنة الدولة الطـرف          . ومالية لتنفيذ واليتها  
  .ادئ التوجيهية للرعاية البديلة لألطفالاملبعلى مراعاة 

  التبين    
وحتـيط  . تالحظ اللجنة بقلق انتشار التبين الدويل غري القانوين يف الدولة الطـرف             -٤٣

 ٧ املؤرخ ٠١٤-٢٠٠٥القانون رقم (اللجنة علماً بالقانون اجلديد املتعلق بالتبين غري القانوين   
وبأن ) ٢٠٠٦أغسطس  / آب ١٠ املؤرخ   ٥٩٦-٢٠٠٦ واملرسوم رقم    ٢٠٠٥سبتمرب  /أيلول

ولكن، تالحظ اللجنة بقلق أنّ اهليئة املعنية بالتبين        . ق فيها ومقاضاهتا  قضايا عدة قد مت التحقي    
يف مدغشقر متلك موارد بشرية وتقنية ومالية حمدودة، وأنّ اخنفاض مستوى تسجيل املواليـد             

  .وارتفاع مستوى الفقر ييسران التبين غري القانوين ويوفران له حوافز
  :ف مبا يليتوصي اللجنة الدولة الطر  -٤٤

اختاذ مجيع اإلجراءات املتاحة ملنع التبين غـري القـانوين مـن خـالل                )أ(  
السياسات والربامج وأنشطة إذكاء الوعي ذات الصلة وتنفيذ التشريعات املعنية مبـا يف             

  ؛ذلك التحقيق يف القضايا ذات الصلة ومقاضاهتا
 تقـدمي  ملعاجلة األسباب اجلذرية، مبا يف ذلـك   اختاذ مجيع التدابري املتاحة       )ب(  

  ؛الدعم إىل األسر الضعيفة اليت هي عرضة لالخنراط يف التبين غري القانوين
تعزيز اهليئة املركزية للتبين يف مدغشقر، مبا يف ذلك من خـالل مـّدها                )ج(  

باملوارد البشرية والتقنية واملالية الكافية من أجل حتقيق واليتها ورصد حاالت التبين غري             
  .القانوين والتحقيق فيها

  العنف ضد األطفال، مبا يف ذلك اإلساءة لألطفال وإمهاهلم    
تالحظ اللجنة بقلق ارتفاع مستوى العنف املرتيل يف الدولة الطرف، مبـا يف ذلـك            -٤٥

. الذي يبدو مقبـوالً اجتماعيـاً  والنساء والفتيات الذي يطال بشكل خاص  ،  العنف اجلنسي 
 ،جنسي لألطفالاستغالل بوجود حاالت تفيد يت  التقارير  ساور اللجنة القلق الشديد إزاء ال     وي
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وتالحظ اللجنة  . تعويضات عنها  قدمي أو ت  ا مبرتكبيه جزاءاتإنزال  ودون  حتقيق  تزال دون    ال
ويف . بقلق غياب سياسية حلماية الطفل وعدم حتديد الدولة الطرف سناً قانونياً للرضا اجلنسي            

ا تشعر بالقلق إزاء عدم إتاحة هـذه        ، فإهن خطوط مساعدة هاتفية  حني ترحب اللجنة بوضع     
  .اخلدمات لألطفال يف كلّ املناطق

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمـة ملكافحـة العنـف                -٤٦
  :والتعسف ضد النساء واألطفال، مبا يف ذلك من خالل ما يلي

  تنفيذ التشريعات القائمة وضمان التحقيق واملقاضاة؛  )أ(  
  مة احلد األدىن لسن الرضا اجلنسي؛إقا  )ب(  
تعزيز قدرات املؤسسات احلكومية ذات الصلة اليت تـضمن تـدريب             )ج(  

  املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون على العمل مع األطفال ضحايا العنف واإلساءة؛
  توسيع نطاق خدمات خط املساعدة اهلاتفي ليشمل مجيع املناطق؛  )د(  
لية لتبادل املـساعدة للتغلـب علـى التحـديات     تعزيز اجملموعات احمل   )ه(  

مثل جمموعات التدريب على أداء دور الوالـدين        ( االجتماعية واالقتصادية    -النفسانية  
  ؛)وجمموعات االئتمان البالغ الصغر

تعزيز برامج املساعدة االجتماعية لدعم املستوى املعيشي لألسر، مبا يف             )و(  
 سّن معينة؛ وخدمات املشورة ملقدمي الرعاية الـذين         ذلك العالوات املباشرة لألطفال يف    

أو تنـشئة األطفـال؛ والـربامج       /أو السكن و  /يواجهون صعوبات يف جماالت العمل و     
العالجية ملساعدة مقدمي الرعاية على التغلب على التحديات املرتبطة بالعنف املرتيل، أو            

مبـا يف   (ال الصحة العقلية    إدمان الكحول أو املخدرات، أو تلبية احتياجات أخرى يف جم         
  ؛)ذلك جمموعات تبادل املساعدة

إذكاء الوعي العام من خالل وسائل اإلعالم وبرامج التوعيـة بـشأن              )ز(  
  العنف ضد املرأة والطفل؛

 والنهج اإلصالحية وإمكانيـة     العالج االجتماعي والتربوي  تعزيز توافر     )ح(  
 يف حاالت العنـف     سيما العقايب احملض،   التدخل القضائي ال  الوصول إليها، باإلضافة إىل     

  ؛اليت يكون فيها مرتكبو هذه األعمال من مقدمي الرعاية األولية
تعـويض الـضحايا    ضمان إتاحة سبل االنتصاف الفعالة، مبا يف ذلـك            )ط(  

  .واللجوء إىل آليات لالنتصاف وآليات للطعن أو إىل آليات مستقلة لتقدمي الشكاوى
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 ٢٤ و ٢٣ و )٣الفقـرة    (١٨ و ٦واد  امل(األساسية والرعاية   الصحة  اإلعاقة و   -هاء  
  ) من االتفاقية)٣-١الفقرات  (٢٧ و٢٦و

  قونااألطفال املع    
يساور اللجنة القلق إزاء انتشار التمييز ضد األطفال املعاقني واستبعادهم اجتماعياً يف              -٤٧

قني الـذين ُيعزلـون يف   ضع األطفال املعاوتشعر اللجنة بالقلق الشديد إزاء و. الدولة الطرف 
املرتل، وشّدة خطر تعرضهم لإلساءة، مبا يف ذلك االستغالل اجلنسي، وضـعف إمكانيـة              

ويف حني ترحب اللجنة بـاجلهود      . حصوهلم على اخلدمات املناسبة املتعلقة بالرعاية الصحية      
تزال   أهنا الاليت تبذهلا الدولة الطرف يف سبيل تسيري حصول األطفال املعاقني على التعليم، إالّ      

 يف  ٤ سوى   املدرسةيتردد على    تشعر بالقلق الشديد إزاء معدل التعليم املنخفض جداً، إذ ال         
  .املعاقنياملائة من األطفال 

مبعاجلة ارتفاع مستوى التمييز ضد األطفال املعاقني       اللجنة الدولة الطرف    توصي    -٤٨
 عمال حقوق هؤالء األطفال، متاشياً مع     معاجلةً عاجلةً واختاذ مجيع التدابري املتاحة لضمان إ       

توصي اللجنة الدولة   و. بشأن حقوق األطفال املعاقني   ) ٢٠٠٦(٩تعليق اللجنة العام رقم     
  :ف، بصورة خاصة، مبا يليالطر

القضاء على اإلفالت من العقاب بسبب اإلساءة إىل األطفال املعاقني من             )أ(  
  ؛العقاب املالئم مبرتكيب هذه اإلساءاتخالل كفالة إجراء التحقيق واملقاضاة وإنزال 

تعزيز وتوسيع نطاق أنشطة التوعية املخصصة للمجتمع احمللي ككـل،            )ب(  
  هبدف مكافحة التحيز والتمييز ضد األطفال املعاقني؛

تعزيز رصد أوضاع األطفال املعاقني يف املرتل، مبـا يف ذلـك تـدريب                )ج(  
 يف صـفوف    سـيما  الستغالل اجلنسي، و  املرشدين االجتماعيني على كشف عالمات اال     

  ؛األطفال املعاقني
اختاذ مجيع التدابري املتاحة لتحسني إمكانية حصول األطفال املعاقني على            )د(  
  ؛التعليم

من أجل زيادة   بالتعليم الشامل   تعزيز تنفيذ الربامج والسياسات املتعلقة        )ه(  
  ؛عدد األطفال الذين ميكنهم احلصول على التعليم

زيادة إمكانية حصول األطفال املعاقني على الرعاية الصحية، مبا يف ذلك             )و(  
من خالل تقدمي التدريب على اكتساب املهارات ذات الصلة للعاملني يف جمال الرعايـة              

  ؛الصحية وتشجيع األسر على تأمني خدمات الرعاية الصحية لألطفال املعاقني
  .إلعاقةا حقوق األشخاص ذويالتصديق على اتفاقية   )ز(  
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  الصحة واخلدمات الصحية    
التقدم احملرز يف بعض اجملـاالت األساسـية يف قطـاع الـصحة يف        تالحظ اللجنة     -٤٩
تغطيـة  معدل   وارتفاع   معدل وفيات األطفال  ، مبا يف ذلك اخنفاض      ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الفترة

زانية الوطنية  غري أنّ اللجنة تشعر بالقلق الشديد إزاء االخنفاض الكبري يف املي          . خدمات التطعيم 
إغالق عدد من مراكز الرعايـة      و،  ٢٠١٠ و ٢٠٠٩املخصصة للخدمات الصحية يف عامي      

الرعاية الصحية،  جمال   يف    مدربني هنيني الوظائف املخصصة مل   عددوتقليل  الصحية األساسية،   
وتعرب اللجنة  .  احليوية اسية، مبا يف ذلك املضادات    حملدودة املتاحة من األدوية األس    والكمية ا 

  :ما يليإزاء  عن قلقها بشكل خاص أيضاً
األطفـال دون سـن     ارتفاع معدالت وفيات األمهات ومعدالت وفيات         )أ(  
  اخلامسة؛
 يف املائة من    ٥٠انتشار سوء التغذية املزمنة وحّدة هذه املشكلة، مع وجود            )ب(  

  الوزن؛يف نقص الاألطفال دون سّن اخلامسة يعانون من 
 يف أوساط األطفال واخنفاض معدالت محاية       املالرياابة ب ارتفاع معدالت اإلص    )ج(  

  ؛عالََجة مببيدات احلشراتناموسيات ُماألطفال من املالريا، مبا يف ذلك من خالل استخدام 
 يف أوسـاط    فريوس نقص املناعة البـشري    تقارير تفيد بزيادة انتشار     وجود    )د(  

انتقال الفريوس من األم     الوقاية من    عدم كفاية السلوك اجلنسي الشديد اخلطورة و    الشباب ذوي   
  ؛اإليدز/فريوس نقص املناعة البشريإىل الطفل، وذلك رغم مالحظة اخنفاض إمجايل يف انتشار 

اخنفاض معدالت اللجوء حصرياً إىل الرضاعة الطبيعية يف األشـهر الـستة           )ه(  
املدونة الوطنية بانتهاك  يف املائة حسبما أُفيد، ووجود تقارير تفيد       ٥١األوىل، إذ بلغت النسبة     

 من خالل أنشطة تروجيية تقوم هبا شركات خاصة، األمر الـذي لـه      لتسويق بدائل لنب األم   
  .تداعيات على مدى انتشار سوء التغذية بني الرضع

يف ضوء القيود املالية احلالية، حتث اللجنة الدولة الطرف علـى تقيـيم النظـام             -٥٠
 اجملتمع احمللي، بغية استعراض عمله علـى حنـو           على مستوى  سيما الالصحي بسرعة، و  

عاجل، وضمان حصول اجملاالت ذات األولوية، مبا يف ذلك أنشطة احلّد مـن وفيـات               
االلتزام  ويف هذا الصدد، تكرر اللجنة    . األمهات والرّضع، على التمويل الثابت واملتسق     

طرف ختصيص التمويـل     من االتفاقية الذي يقضي بأن تكفل الدولة ال        ٤الوارد يف املادة    
  :وحتثّ اللجنة الدولة الطرف على ما يلي. ألقصى حّد تسمح به املوارد املتاحة

خلطر سـوء التغذيـة     تعزيز الدعم االجتماعي واملايل لألطفال املعرضني         )أ(  
وحتسني النظم على مستوى اجملتمع احمللي بغية رصد منّو الطفل وإجراء عمليات تـدخل              

ية من خالل مراكز الرعاية الصحية األساسية من أجل الكـشف           ذات صلة مبجال التغذ   
  ؛عن حاالت سوء التغذية احلادة واملزمنة ومعاجلتها
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توسيع برامج الوقاية من املالريا وتعزيزها مع التركيز بشكل خاص على             )ب(  
  محاية األمهات واألطفال؛

 ومعاجلتـه   يدزاإل/فريوس نقص املناعة البشري   توسيع نطاق برامج الوقاية من        )ج(  
  ؛مع التركيز بشكل خاص على املراهقني والوقاية من انتقال الفريوس من األم إىل الطفل

ضمان احلصول على خدمات كافية يف جمال رعاية صحة األم وتقـدمي              )د(  
 َمن يعشن منـهن يف املنـاطق        سيما الالرعاية يف حاالت التوليد الطارئة إىل احلوامل، و       

  ؛ضمان حصول هذه املراكز على املوارد البشرية والتقنية واملالية الكافيةالريفية والنائية، و
بذل مجيع اجلهود املمكنة لزيادة معدالت اللجوء حصرياً إىل الرضـاعة             )ه(  

املدونة الوطنية لتسويق بدائل لـنب األم       الطبيعية يف األشهر الستة األوىل، وضمان إنفاذ        
  .ورصد انتهاك هذه املدونة

  اهقنيصحة املر    
تالحظ اللجنة بقلق وجود تقارير تفيد بأنّ األزمة السياسية الراهنـة واإلضـعاف               -٥١

الالحق لألطر االجتماعية واملؤسسية إمنا أّديا إىل ارتفاع يف تناول األدوية والكحول وتعاطي             
كما أن اللجنة قلقة إزاء ارتفاع معدل       . أنشطة جنسية شديدة اخلطورة يف صفوف املراهقني      

وتالحظ اللجنة الـنقص يف     . ت محل املراهقات واخنفاض معدل استخدام موانع احلمل       حاال
املعلومات املتعلقة بنظام وقاية شامل، مبا فيه التدابري االجتماعية والتعليمية، للمراهقني الـذين         

  .يعيشون يف ظروف صعبة
هم خلطر  بإجراء تقييم لتصرفات املراهقني اليت تعرض لدولة الطرف ا اللجنة   توصي  -٥٢

وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطـرف      . شديد واختاذ التدابري املالئمة ملعاجلة هذه املشاكل      
مبواصلة بذل اجلهود وتعزيزها من أجل ضمان احلصول على خدمات تنظـيم األسـرة              

لتثقيف يف جمال الصحة اجلنـسية      واخلدمات املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية وحتسني ا      
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر يف وضع نظام وقايـة   . مجيع املدارس  يف   واإلجنابية

شامل للمراهقني، مبا يف ذلك تدابري اجتماعية وتربوية على غرار برامج الرعايـة بعـد               
 الرياضية؛ واألنشطة الثقافيـة والفنيـة       والتجمعات نوادي الطفولة والشباب  املدرسة؛ و 

من ضمنها نشاط التطوع االجتماعي املتاح لألطفال؛ أوقات الفراغ، و  أنشطة  والترفيهية و 
  ).مبا فيها اإلضرار بالنفس(وخدمات املشورة لألطفال الذين يواجهون صعوبات 

  املمارسات الضارة    
تالحظ اللجنة بقلق شديد استمرار انتشار املمارسات الضارة، مبا يف ذلك التمييـز               -٥٣

ويف حني ترحب اللجنـة بـأنّ       . )"moletry(" ضد التوائم والتخلي عنهم والزواج باإلكراه     
 عاماً ويـسرت تـسجيل الزجيـات        ١٨الدولة الطرف رفعت احلّد األدىن لسّن الزواج إىل         
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التقليدية مبوجب النظام القانوين الرمسي، تعرب عن قلقها ألنّ زجيات تقليدية مبكرة ما زالت              
ت التقليدية يؤدي، على ما يبدو،      ويساور اللجنة القلق أيضاً ألنّ عدداً من االحتفاال       . حتصل

  .إىل ارتفاع يف عدد األطفال الذين يتعرضون لالغتصاب واالستغالل اجلنسي
مجيع التدابري ملعاجلة املمارسات الضارة، مبـا       بتعزيز  توصي اللجنة الدولة الطرف       -٥٤

ـ              وعي يف ذلك من خالل العمل مع الزعماء التقليديني واملنظمات اجملتمعية بغية إذكاء ال
بشأن اآلثار الضارة هلذه املمارسات وإجراء حتقيقات مع املسؤولني عن ارتكاب انتهاكات   

  .حلقوق الطفل من خالل هذه املمارسات ومقاضاهتم

  املستوى املعيشي الالئق    
 يف املائة من األطفال دون سّن اخلامسة يعانون         ٨٤,٥تالحظ اللجنة بقلق عميق أنّ        -٥٥

ائة من األطفال دون سّن اخلامسة يعيشون يف فقر مدقع، مثلما سـلط              يف امل  ٩من الفقر وأنّ    
/  إىل مدغـشقر يف متـوز      املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغـذاء      الضوء على ذلك تقرير بعثة      

 ٥٠ ويساور اللجنة أيضاً القلق ألنّ حوايل        .)٣، الفقرة   A/HRC/19/59/Add.4 (٢٠١١ يوليه
حيصلون على مياه الشرب النظيفة ومرافـق الـصرف          اليف املائة من سكان الدولة الطرف       

  .الصحي الكافية، وبصورة خاصة يف املناطق الريفية
لصون احلق يف مستوى    حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري فورية وفعالة            -٥٦

 يف املناطق الريفيـة، باملـساعدات       سيما  ال معيشي الئق لألطفال ومّد الوالدين واألسر،     
يتعلق بالغذاء واللباس والـسكن واحلـصول    فيماة وبرامج الدعم، وبصورة خاصة   املادي

ويف هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف          . على مياه الشرب النظيفة   
كمـا  . )A/HRC/19/59/Add.4(التوصيات اليت رفعها املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء          

 التماس املساعدة التقنية واملالية، من جهات من بينـها          تشجع اللجنة الدولة الطرف على    
  .مكاتب األمم املتحدة ووكاالهتا وبراجمها

  ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨املواد (التعليم والترفيه واألنشطة الثقافية   -واو  

  التعليم، مبا يف ذلك التدريب والتوجيه املهنيان    
، غـري أن هـذا      ٢٠٠٦ التعليم يف عـام      اعتماد برنامج موسع إلصالح   تالحظ اللجنة     -٥٧

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء اخنفاض مستوى املواظبة على الدراسـة          . الربنامج توقف بسبب األزمة   
سيما يف صفوف الفتيات، األمر الذي يؤدي إىل بلوغ          وارتفاع معدالت التسرب من املدرسة، ال     

وتشعر اللجنـة أيـضاً بـالقلق إزاء       . ائة يف امل  ٦٦ معدل إمتام الدراسة يف املدارس االبتدائي نسبة      
االخنفاض األخري يف امليزانية املخصصة للتعليم، وإجبار املدارس على مطالبة الوالدين بدفع رسوم،             

  .سيما أولئك الذين يعيشون يف أوضاع صعبة مما أدى إىل تسريب عدد كبري من الطالب، ال
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          الية الكافية للنظام املدرسـي،    توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص املوارد امل        -٥٨
 سـيما  ال، من أجل متكني كلّ األطفـال، و       املبكرة تعليم يف مرحلة الطفولة   المبا يف ذلك    

وحتثّ اللجنة الدولة الطرف على إعادة      . األطفال األكثر ضعفاً، من احلصول على التعليم      
  .ةإحياء عملية إصالح التعليم وتكثيف الربامج على سبيل األولوي

) د(-)ب(٣٧ و ٤٠-٣٨ و ٣٦-٣٢ و ٣٠ و ٢٢واد  امل(تدابري احلماية اخلاصة      -زاي  
  )من االتفاقية

  االستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفال    
 ٥يتجاوز سنهم    تالحظ اللجنة بقلق أنّ نسبة كبرية من األطفال، َمبن فيهم أطفال ال             -٥٩

  تالحظ ويف حني . صناعة التعدين ملرتلية والزراعة و  سيما يف اخلدمة ا    أعوام، ناشطة اقتصادياً، ال   
أنّ الدولة الطرف اعتمدت برامج وسياسات ملكافحة عمل األطفال، تالحظ أيضاً بقلق             اللجنة

  .سؤولني عن عمل األطفال أو مقاضاهتماملنقص املعلومات بشأن إجراء أي حتقيق مع 
ملعاجلة عمـل األطفـال،     توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة تكثيف الربامج          -٦٠
 من خالل فعالية التفتيش عن املسؤولني والتحقيق معهم ومقاضاهتم، ومن خالل            سيما الو

االقتصادية لألطفال وضـمان     - التدابري الوقائية على غرار حتسني الظروف االجتماعية      
جلنة احلقوق وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف توصيات . حصوهلم على التعليم  

، واملالحظـات   )٢١ الفقـرة    ،E/C.12/MDG/CO/2 (والثقافية االقتصادية واالجتماعية 
كتـب  التابعة مل   والتوصيات تفاقياتاال تطبيق   بشأنجلنة اخلرباء   والطلبات الصادرة عن    

وتطلب اللجنة من الدولة الطرف إدراج معلومات بشأن هذه اجلهـود يف           . العمل الدويل 
  .تقريرها الدوري املقبل

  اجلنسيستغالل اال    
يف حني تقّر اللجنة بأن الدولة الطرف اعتمدت التشريعات ذات الصلة للوقاية مـن                -٦١

اجلنسية ظاهرتـان   سياحة   بغاء األطفال وال   أنّاالستغالل اجلنسي ومنعه، تالحظ بقلق شديد       
ع ووق. آخذتان يف االنتشار يف الدولة الطرف، مما جيعل أيضاً األيتام مستضعفني بشكل خاص      

 عاماً ويعملون يف أنتسريانانا ضـحية       ١٧ أعوام و  ٦ربع األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني       
، مثلما هو معتـرف بـه يف تقريـر الدولـة الطـرف              ٢٠٠٦االستغالل اجلنسي يف عام     

)CRC/C/MDG/3-4   وتالحظ اللجنة بقلق اخنفاض عدد التحقيقات يف قضايا        ). ٧٨٧، الفقرة
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء تقارير تفيد بقبول الوالدين         . تكبيهابغاء األطفال ومقاضاة مر   

واألصدقاء واجملتمعات احمللية على نطاق واسع استغالل األطفال جنسياً، وبارتباط هذا األمر            
  . باملكاسب املالية اليت جتنيها األسر الفقرية
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٦٢
والسياسات القائمة بـشأن االسـتغالل اجلنـسي،        التشريعات  تنفيذ    )أ(  

الذي يعّدل ويكّمل بعض أحكام قانون      ) ٢٠٠٨ (٠٣٨-٢٠٠٧ القانون رقم    سيما الو
  ؛العقوبات ملكافحة االّتجار باألشخاص والسياحة اجلنسية

تكثيف اجلهود للتحقيق يف قضايا االستغالل اجلنسي ومقاضاة مـرتكيب            )ب(  
  ؛بغاء األطفالهذه األفعال، مبا يف ذلك 

براجمها الرامية إىل التوعية مبنع استغالل األطفال جنسياً، مبـا يف           تعزيز    )ج(  
 يف صفوف األطفال املستضعفني واملهنيني العاملني مع هؤالء         سيما الذلك بغاء األطفال، و   

  األطفال، ومنهم املدرسون؛
غية منـع   ضمان تقدمي تدابري وقائية خاصة لضحايا االستغالل اجلنسي ب          )د(  
   يف نظام العدالة؛سيما ال ووقوعهم ضحية مرة أخرى، و ضحيةهموقوع

جلمع بيانات عن مدى استغالل األطفال واالعتداء عليهم        تكثيف اجلهود     )ه(  
  ، وهي بيانات جوهرية إلعداد استجابة شاملة للتصدي للمشاكل ذات الصلة؛جنسياً

ختيـاري امللحق باتفاقيـة    الربوتوكول اال تقريرها األويل مبوجب    تقدمي    )و(  
، الـذي   اإلباحية الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد          حقوق

  ؛٢٠٠٦كان موعد تقدميه قد حان منذ عام 
ضمان توافق الربامج والسياسات الرامية إىل وقاية األطفـال الـضحايا            )ز(  

 ١٩٩٦الـيت اعُتمـدت يف األعـوام     وتعافيهم وإعادة إدماجهم، مع الوثائق اخلتاميـة        
 يف املؤمترات العاملية ملكافحة االستغالل اجلنسي التجاري لألطفـال،          ٢٠٠٨ و ٢٠٠١و

  .املعقودة يف ستوكهومل ويوكوهاما وريو دي جانريو على التوايل

   باألطفالاالجتار    
يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ارتفاع مستوى االّتجار باألشـخاص، َبمـن فـيهم                -٦٣

األطفال، من مدغشقر إىل البلدان اجملاورة والشرق األوسط ألغـراض العبوديـة املرتليـة               
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء االّتجار ألغراض االستغالل اجلنسي والتـبين          . واالستغالل اجلنسي 

، ٢٠٠٨ويف حني تالحظ اللجنة اعتماد القانون بشأن مكافحة االجتار يف عام            . غري القانوين 
يتوصـل إىل أي     ُينفذ تنفيذاً كافياً، وبصورة خاصة ألّنه مل       لقها ألن القانون مل   تعرب عن ق  

  .إدانة معروفة إىل هذا التاريخ
  
  



CRC/C/MDG/CO/3-4 

GE.12-41332 20 

  :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٦٤
ضمان التنفيذ الفعال للتشريعات والسياسات والـربامج ذات الـصلة            )أ(  

 املتجرين ومعاقبتهم يف الوقـت املناسـب        ملكافحة االّتجار باألطفال، مبا يف ذلك مقاضاة      
  وتوفري احلماية والدعم للضحايا؛

املوارد  ختصيص وكفالة لالّتجار التصدي أجل من شاملة عمل اعتماد خطة  )ب(  
  مفصلة؛ بيانات مجع ذلك يف مبا الفعال، لتنفيذها الكافية واملالية البشرية

لنيابـة العامـة    ضمان أن يتلقى أعضاء السلك القـضائي وأعـضاء ا           )ج(  
واملوظفون املعنيون بإنفاذ القانون واملرشدون االجتماعيون وغريهم مـن املهنـيني ذوي            

  ؛ملكافحة االّتجار باألطفالتدريباً متخصصاً الصلة 
 تلك الـيت تـستهدف      سيما التعزيز محالت التوعية بشأن االّتجار، و       )د(  

 عرضة للخطر، مبا يف ذلك املناطق       اجملتمعات احمللية الضعيفة حيث يكون األطفال األكثر      
  ؛الريفية واملناطق الفقرية

ضمان إعادة تأهيل األطفال الذين وقعوا ضحية االّتجـار وإدمـاجهم             )ه(  
  اجتماعياً؛
عن طريق زيادة جهودها    الستغالل  جار وا التصدي للسبب اجلذري لالتّ     )و(  

للنـساء يف    سيما ال و لعمل،توليد فرص ا   أنشطة   وهتيئةألطفال  االرامية إىل حتسني تعليم     
  ة؛املناطق الريفية والنائي

  إدراج معلومات حمددة بشأن متابعة هذه التوصيات يف تقاريرها املقبلة؛  )ز(  
للجنة املعنية بالقضاء على    االنظر يف هذه التوصيات بترافق مع توصيات          )ح(  

ـ  املعنيـة لجنـة   وال) ٢١، الفقرة   CEDAW/C/MDG/CO/5 (املرأة التمييز ضد  احلقوق  ب
  ).٢٤، الفقرة E/C.12/MDG/CO/2 (والثقافية االقتصادية واالجتماعية

  إدارة شؤون قضاء األحداث    
ينتِه بعد وأنّ مشروع قانون بشأن      تالحظ اللجنة بقلق أنّ إصالح قضاء األحداث مل         -٦٥

 بالقلق،  وتشعر اللجنة . إدارة شؤون قضاء األحداث ينتظر أن يدرسه الربملان ما أن يتم تعيينه           
  :بصفة خاصة، إزاء ما يلي

عدم إقامة أي اختصاص قضائي منفصل لألطفال تطبيق اإلجراءات القانونية   )أ(  
  ؛عينها بالنسبة للكبار واألطفال يف أغلب األحيان

سيما الفتيات، عن الكبار يف مراكز االحتجـاز         عدم فصل األطفال، وال     )ب(  
  ؛والسجن
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يئة العامة إىل التدريب املتخصص يف جمال قـضاء         افتقار القضاة وأعضاء اهل     )ج(  
  ؛األحداث
  ؛بصورة دائمة عدم تقدمي املساعدة القانونية إىل األطفال  )د(  
 سنة من العمر وأكثـر يف سـجون مكتظـة           ١٤احتجاز أطفال يبلغون      )ه(  

  .وظروف االحتجاز فيها متدنية، من دون مّدهم مبا يكفي من الغذاء والرعاية الصحية
عل نظام قضاء األحداث يتماشـى متامـاً مـع          جبصي اللجنة الدولة الطرف     تو  -٦٦

، ومع سائر املعايري ذات الصلة، مبا يف ذلـك          ٤٠ و ٣٩ و ٣٧ املواد   سيما الاالتفاقية، و 
، )قواعـد بـيجني   (شؤون قضاء األحداث قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة

قواعد ، و)مبادئ الرياض التوجيهية(ناح األحداث ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع ج
، واملبـادئ   )قواعـد هافانـا   ( اجملردين من حريتهم   األمم املتحدة بشأن محاية األحداث    

التوجيهية للعمل املتعلق باألطفال يف نظام العدالة اجلنائيـة، والتعليـق العـام للجنـة               
ـ . املتعلق حبقوق الطفل يف قضاء األحداث ) ٢٠٠٧(١٠ رقم ي اللجنـة الدولـة   وتوص

  :الطرف، بصفة خاصة، مبا يلي
وضع اختصاص قضائي خاص لألطفال، مبا يف ذلك حماكم تالئم األطفال   )أ(  

  ؛وغريها من اإلجراءات القضائية
  ؛ضمان فصل األطفال عن الكبار يف السجون  )ب(  
ضمان أن يطبق القضاء إجراءات مالئمة لألطفال من أجل محاية مصاحل             )ج(  
  ؛لفضلى واحترامهاالطفل ا

ضمان أن يتلقى أعضاء السلك القضائي وأعضاء النيابة العامة وغريهم            )د(  
  ؛من املهنيني ذوي الصلة التدريب املنظم واملتخصص يف جمال قضاء األحداث

ضمان تقدمي ما يكفي من الغذاء واخلدمات الصحية وإمكانية احلـصول           )ه(  
  ؛على التعليم

دماج األطفال بعد إطالق سراحهم مـن أحـد         وضع برنامج إلعادة إ     )و(  
  .السجون أو إحدى املؤسسات

  محاية الشهود وضحايا اجلرائم    
 تالحظ اللجنة بقلق شديد ارتفاع مستوى الفساد يف السلك القضائي، ما يؤثر سلباً              -٦٧

اً ويساور اللجنة أيضاً القلق ألن شـهود      . ءلة القانونية يف جمال اجلرائم ضد األطفال      على املسا 
خدام آليات غري قـضائية لتقـدمي       واستعلى اجلرائم وضحاياها يثنون عن اللجوء إىل العدالة         

  .شكاوى نظراً إىل اخلوف من التبعات والثقة احملدودة بالنظام



CRC/C/MDG/CO/3-4 

GE.12-41332 22 

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ اإلجراءات العاجلة ملنع الفساد أو أي شكل              -٦٨
ام العدالة ويف العمليات غـري القانونيـة لتقـدمي    آخر من أشكال التأثري غري املربر يف نظ       

وتوصي اللجنـة أيـضاً الدولـة       . شكاوى، والتحقيق يف هذه األفعال ومعاقبة مرتكبيها      
ع مجيع األطفال ضـحايا     تالطرف بأن تكفل، عن طريق أحكام وأنظمة قانونية مناسبة، مت         

يل، واالستغالل اجلنسي   أو شهود اجلرائم، مثل األطفال ضحايا االعتداء، والعنف املرت        /و
 مبـا يف ذلـك   واالقتصادي، واالختطاف، واالّتجار، والشهود على مثل هذه اجلـرائم،       

أطراف تابعة أو غري تابعة للدولة، باحلماية اليت تنّص عليها االتفاقية،           اجلرائم اليت ترتكبها    
ر املتعلقـة   وبأن تراعي بالكامل مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن العدالة يف األمـو           

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيـضاً بـتمكني        . باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها    
  .فعلي على سبل االنتصاف واجلرباألطفال ضحايا اجلرائم من احلصول ال

  التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان  -حاء  
 األساسية حلقوق   على االنضمام إىل مجيع الصكوك     اللجنة الدولة الطرف     تشجع  -٦٩

الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية        اإلنسان، مبا فيها    
 والربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهـد الـدويل اخلـاص           ،واالجتماعية والثقافية 

تفاقية باحلقوق املدنية والسياسية، هبدف إلغاء عقوبة اإلعدام، والربوتوكول االختياري ال         
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة     القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، و       

االتفاقية ، و التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة           
اتفاقية حقوق األشـخاص    و،  أسرهمأفراد  الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين و      

، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية اإلعاقة ذوي
  .الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

وحتث اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماهتا بتقـدمي التقـارير مبوجـب               -٧٠
املـسلحة والربوتوكـول    الربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعـات         

االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية اللذين    
  .٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٢تأخر تقدمي التقريرين املتعلقني هبما منذ 

  التعاون مع اهليئات اإلقليمية والدولية  -طاء  
مع جلنة اخلرباء األفريقية املعنيـة حبقـوق         نبالتعاوتوصي اللجنة الدولة الطرف       -٧١

الطفل ورفاهه التابعة لالحتاد األفريقي من أجل تنفيذ االتفاقية وغريها من صكوك حقوق             
  .ياإلنسان، سواء يف الدولة الطرف أو يف غريها من الدول األعضاء يف االحتاد األفريق
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  التوصيات ونشرهامتابعة   -ياء  
لطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيـذ هـذه          اللجنة الدولة ا  توصي    -٧٢

التوصيات تنفيذاً كامالً بوسائل منها إحالة التوصيات إىل رئيس الدولة وأعضاء الربملـان             
والوزارات املعنية واحملكمة العليا، وإىل السلطات احمللية للنظر فيها واختاذ ما يلـزم مـن               

  .إجراءات بشأهنا
بإتاحة التقريرين الدوريني الثالث والرابع والردود اخلطيـة      توصي اللجنة كذلك      -٧٣

علـى نطـاق    ) املالحظات اخلتامية (اليت قدمتها الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة        
عـن  ) احلصر  ال على سبيل املثال  (واسع جبميع اللغات املستخدمة يف البلد، مبا يف ذلك          

ملدين ووسائل اإلعـالم وجمموعـات      طريق اإلنترنت، لعامة اجلمهور ومنظمات اجملتمع ا      
الشباب واجملموعات املهنية واألطفال، من أجل إثارة النقاش ونشر الـوعي باالتفاقيـة             

  .والربوتوكولني االختياريني امللحقني هبا وتنفيذها ورصدها

  التقرير املقبل  -كاف  
 اخلامس  اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها اجلامع لتقريريها الدوريني         دعوت  -٧٤

 وتضمينه معلومـات بـشأن تنفيـذ هـذه          ٢٠١٨أبريل  / نيسان ١٧والسادس حبلول   
مبادئها التوجيهية لتقدمي التقارير اخلاصـة      وتلفت اللجنة االنتباه إىل     . املالحظات اخلتامية 

 CRC/C/58/Rev.2 (٢٠١٠أكتـوبر  / تـشرين األول ١، اليت اعُتمدت يف  مبعاهدة بعينها 
لةَ الطرَف بضرورة أن متتثل تقاريرها املقبلة هلذه املبادئ التوجيهية          ، وتذكّر الدو  )Corr.1و

وحتث اللجنة الدولة الطرف على تقدمي تقريرها       .  صفحة ٦٠وأال يتجاوز عدد صفحاهتا     
ويف حال تقدمي تقرير يتجاوز عدد صـفحاته احلـد          . وفقاً للمبادئ التوجيهية املذكورة   

عة تقريرها وإعادة تقدميـه وفقـاً للمبـادئ         املذكور، سُيطلب من الدولة الطرف مراج     
تستطع مراجعة التقرير   ملوتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأهنا إذا  . التوجيهية املذكورة أعاله  

  .وإعادة تقدميه، فلن يتسىن ضمان ترمجته لعرضه على هيئة املعاهدة كي تنظر فيه
ية حمدَّثة وفقاً ملتطلبـات     وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إىل تقدمي وثيقة أساس          -٧٥

الوثيقة األساسية املوحدة الواردة يف املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير، اليت أقرها            
االجتماع اخلامس املشترك بني جلان اهليئات منشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان يف            

  ).HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦ يونيه/حزيران

        


