
(A)   GE.12-41317    300312    020412 

  جلنة حقوق الطفل
  الدورة التاسعة واخلمسون

  ٢٠١٢فرباير / شباط٣ -يناير /كانون الثاين ١٦

   االتفاقية من٤٤النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة     

  أذربيجان: تاميةاخلالحظات امل    
يف التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثالـث والرابـع ألذربيجـان            نظرت اللجنة   -١
)CRC/C/AZE/3-4 ( ــستيها ــر  (١٦٧٢ و١٦٧١يف جل  ،)1672 وCRC/C/SR.1671انظ

 ٣ة يف   ، املعقـود  ١٦٩٧جلستها  يف  ، واعتمدت   ٢٠١٢يناير/كانون الثاين ١٧املعقودتني يف   
  . ، املالحظات اخلتامية التالية)CRC/C/SR.1697انظر  (٢٠١٢فرباير /شباط

  مقدمة  -أوالً  
ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف للتقرير اجلامع للتقريـرين الـدوريني الثالـث               -٢

 وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير، كما ترحب بـالردود          ،)CRC/C/AZE/3-4(والرابع  
وتعرب ). CRC/C/AZE/Q/3-4/Add.1(ليت قدمتها الدولة الطرف على قائمة املسائل        اخلطية ا 

الـذي  اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع املستوى و             
  .ميثل عدة قطاعات

 وُتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية ينبغي أن ُتقـَرأ مقترِنـة               -٣
بشأن التقرير األويل للدولة الطرف املقـدم        باملالحظات اخلتامية السابقة اليت اعتمدهتا اللجنة     

مبوجب الربوتوكـول االختيـاري املتعلـق بإشـراك األطفـال يف الرتاعـات املـسلحة                
)CRC/C/OPAC/AZE/CO/1 (        والربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفـال

  ).CRC/C/OPSC/AZE/CO/1(يف املواد اإلباحية واستغالل األطفال 
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  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته   -ثانياً  
  : بوصف ذلك خطوة إجيابيةترحب اللجنة باعتماد التدابري التشريعية التالية  -٤

   عاماً؛١٨ من خالل رفع سن الزواج إىل ٢٠١١تعديل قانون األسرة عام   )أ(  
 بشأن اخلدمات االجتماعية الذي يسهل تعـاون        ٢٠١١اعتماد قانون عام      )ب(  

  احلكومة مع املنظمات غري احلكومية يف جمال تقدمي اخلدمات االجتماعية؛
 بشأن  ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٢ الصادر يف    IIIQ-1058اعتماد القانون رقم      )ج(  

  ؛املرتيلمنع العنف 
توفري  بشأن   ٢٠١٠مارس  / آذار ٥ الصادر يف    IIIQD-971اعتماد القانون رقم      )د(  

ألطفال األسر ذات الدخل املـنخفض، واألطفـال        جماناً  التدريب البدين واخلدمات الرياضية     
  واألطفال املعوقني؛الدراسة ما قبل يف سن طفال األاحملرومني من الوالدين ومن رعايتهما و

 الذي  ٢٠١٠أبريل  /ن نيسا ٢٠ الصادر يف    IIIQD-992اعتماد القانون رقم      ) ه(  
ملرافق حتّسن ا ا   اللتان مبقتضامه  ٤-١٦٦ و ٣-١٦٦تان  أُضيفت إىل قانون األسرة املاد    مبوجبه  

  الصحية رصد وإنفاذ عملية تسجيل الوالدات؛
 ٢٠٠٩أكتـوبر   / تشرين األول  ٢٧الصادر يف    IIIQD-904اعتماد القانون رقم      )و(  

  رومة؛الدولة لألسر احملتقدمه الذي يعزز الدعم الذي 
 بشأن  ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٩الصادر يف    IIIQ-833اعتماد القانون رقم      )ز(  
  . الذي يهدف إىل حتسني هياكل وخدمات التعليم،التعليم

  : االتفاقيات التاليةكما ترحب اللجنة بالتصديق أو التوقيع على  -٥
اقية محاية  اتفبتنقيح  املتعلقة  ) ٢٠٠٠(١٨٣ية رقم   اتفاقية منظمة العمل الدول     )أ(  
  ؛٢٠١٠يف عام  )املنقحة (األمومة

املتعلقة بتكـافؤ الفـرص     ) ١٩٨١(١٥٦قية منظمة العمل الدولية رقم      اتفا  )ب(  
  ؛٢٠١٠العمال ذوو املسؤوليات العائلية، يف عام : واملساواة يف املعاملة للعمال من اجلنسني

  ؛٢٠١٠ يف عام اتفاقية جملس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة االجتار بالبشر  )ج(  
اتفاقية جملس أوروبا حلماية األطفال من االستغالل واإلساءة اجلنـسيني يف             )د(  

  . ٢٠٠٨ عام
  :كما ترحب اللجنة باختاذ التدابري املؤسسية والسياسية التالية  -٦

إنشاء جلنة الدولة املعنية بقضايا األسرة والنساء واألطفال للمساعدة علـى             )أ(  
  ية إىل تنفيذ االتفاقية؛تنسيق األنشطة الرام

املؤسـسات  وضع الدولة لربنامج يهدف إىل تقدمي خدمات الرعاية خارج            )ب(  
  ).٢٠١٥-٢٠٠٦(والرعاية البديلة 
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  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -ثالثاً  

  ) من االتفاقية٤٤ من املادة ٦ والفقرة ٤٢ و٤املادتان (العامة لتنفيذ اتدابري   -ألف  

  ابقة املقدمة من اللجنةالتوصيات الس    
جـرى  ) CRC/C/AZE/CO/2(يف حني تالحظ اللجنة أن بعض توصياهتا الـسابقة            -٧

اتباعها، فإهنا تعرب عن قلقها ألن العديد منها مل تتم معاجلتها، خاصة التوصـيات املتعلقـة                
دة  وعدم استخدام التعريف الدويل للوال     ، وخطة العمل الوطنية   ، والرصد املستقل  ،بالتشريعات

خدمات الرعاية البديلة شبه األسرية لفائدة األطفال احملـرومني مـن البيئـة              وغياب   ،احلية
   . وإدارة شؤون قضاء األحداث، واألطفال املعوقني،األسرية

مجيع اجلهود الالزمـة    ببذل  بصفة عاجلة   القيام  حتث اللجنة الدولة الطرف على        -٨
ظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري الثاين اليت       لتوصيات الواردة يف املالح   لبفعالية  للتطرق  

 ، وخطة العمل الوطنية، والرصد املستقل،خصوصاً تلك املتعلقة بالتشريعاتوتنفذ بعد،  مل
خدمات الرعايـة البديلـة شـبه     وغياب ،وعدم استخدام التعريف الدويل للوالدة احلية 

 وإدارة شـؤون    ،ألطفال املعوقني  وا ،األسرية لفائدة األطفال احملرومني من البيئة األسرية      
   .قضاء األحداث

  التشريعات    
ملعاهدات الدولية املصّدق عليهـا     اإذ تالحظ اللجنة أن دستور الدولة الطرف مينح           -٩

على القوانني الداخلية ويسمح مبدئياً بالتطبيق املباشر للمعاهدات الدوليـة، فإهنـا            األولوية  
كمـا  . ق القضائية اليت تطبق مباشرة على االتفاقيـة       يساورها القلق لنقص املمارسة والسواب    

تالحظ بقلق خاص أنه أُبلغ عن حاالت رفضت فيها اهليئات املكلفة بإنفاذ القانون واهليئات              
القضائية التطبيق املباشر ألحكام االتفاقية، خاصة يف سياق التشريعات املتعلقة بشؤون قضاء            

  .فال احملرومني من الرعاية األبويةاألحداث وحقوق األطفال ذوي اإلعاقة واألط
حتث اللجنة الدولة الطرف على القيام باستعراض شامل جلميع التـشريعات             - ١٠

االمتثال الكامل لالتفاقية والتقيد مبعايري االتفاقية ضـمن ممارسـة          لضمان  الداخلية  
ة وتوصي اللجنة كذلك الدول . هيئات إنفاذ القانون واهليئات القضائية للدولة الطرف      

الطرف بالنظر يف سّن قانون شامل حلقـوق الطفـل يتـضمن أحكـام االتفاقيـة                
 ويقدم مبـادئ توجيهيـة واضـحة لتطبيقهـا بـصورة            بروتوكوليها االختياريني و

  .ومباشرة  متسقة



CRC/C/AZE/CO/3-4 

GE.12-41317 4 

  التنسيق    
كيفية الذي يهدف إىل زيادة توضيح       IIIQD-924إذ تالحظ اللجنة أن القانون رقم         -١١

يف الدولة الطرف، فإهنا ال تزال تشعر بالقلق إزاء افتقار النظام احلـايل             االتفاقية  وجهة تنفيذ   
اللجنة الوطنية املعنيـة    : آليتيه الرئيسيتني حلقوق الطفل   للدولة الطرف إىل التنسيق الفعلي بني       

وتالحظ اللجنة  . املعنية بقضايا األسرة والنساء واألطفال    األحداث واللجنة احلكومية    بشؤون  
وعـالوة  .  بقدر كاٍف من الوضوح فيما يتصل بواليتيهما       اُتزوَّد  اآلليتني مل   هاتني كذلك أن 

املعنية بقـضايا األسـرة والنـساء       احلكومية  لجنة  العلى ذلك، ويف حني تالحظ اللجنة أن        
واألطفال اقترحت وضع آلية تنسيق بشأن حقوق الطفل داخل جملس الوزراء لتنسيق تنفيـذ              

  .تقدم فيما يتعلق هبذا املقترحإحراز ب عن قلقها لعدم االتفاقية ورصدها، فإهنا تعر
توصي اللجنة الدولة الطرف بتعجيل اختاذ تدابري تتيح توضيح أدوار متميزة للجنة   -١٢

نـساء  املعنيـة بقـضايا األسـرة وال      احلكومية  لجنة  الواألحداث  الوطنية املعنية بشؤون    
اآلليـات بـسلطة    تزويد  ظر يف   توصي الدولة الطرف بالن   وعالوة على ذلك،    . واألطفال

متتع واليتيهمـا   كافية إزاء كيانات الدولة والوزارات اليت تشرف على تنسيقها وضمان           
وعالوة . لتنسيق أنشطتها املتعلقة بتنفيذ االتفاقية    تقنياً  هيئة خمتصة   بدعم   آنفاً   تنياملذكور

للجنة الوطنية املعنية فنية أمانة إنشاء على ذلك، حتث اللجنة الدولة الطرف على النظر يف    
 ملعاجلة قضايا حقوق األطفال فريق عامل تقين تكميليجملس الوزراء واألحداث يف بشؤون 

  .املعنية بقضايا األسرة والنساء واألطفالاحلكومية لجنة الداخل الشاملة لعدة قطاعات 

  خطة العمل الوطنية    
وق اإلنسان، فإهنا ال تـزال      إذ ترحب اللجنة بإنشاء خطة العمل الوطنية حلماية حق          -١٣
  .شاملة ومنظمة تتناول على وجه التحديد تنفيذ االتفاقيةعر بالقلق إزاء غياب استراتيجية تش
وتنفيذ استراتيجية وبرنامج شاملني بتـرابط      توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع        -١٤
 علـى   نيويتع. مبادئ االتفاقية وأحكامها  إعمال   من أجل    ،قانون شامل حلقوق الطفل   مع  

الـيت  " عامل صـاحل لألطفـال    " الوثيقة اخلتامية    تفعل ذلك، مراعاة  هي   و الدولة الطرف، 
كما . ٢٠٠٢مايو /اعتمدهتا اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية السابعة والعشرين يف أيار         

توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص املوارد البشرية والتقنية واملالية الكافيـة لتنفيـذ             
  .تيجيتها الشاملة من أجل تنفيذ االتفاقيةستراا

  الرصد املستقل    
تالحظ اللجنة اجلهود اليت بذلتها مؤسسة أمني مظامل حقوق اإلنـسان لتـسجيل               -١٥

كما ترحب اللجنة بتقدمي أمـني      . الشكاوى املتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل والتحقيق فيها      
غـري أهنـا   . إىل برملان الدولة الطـرف   املظامل لتقريره األول املتخصص بشأن حقوق الطفل        

ملعاجلة عهد إليه بوالية رمسية مالئمة       يُ تزال تشعر بالقلق إزاء الغياب املستمر ملفوض خاص        ال
  .حقوق األطفال على وجه التحديد
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الذي أبدته  ) ٢٠٠٢(٢راعاة التعليق العام رقم     مبتوصي اللجنة الدولة الطرف،       -١٦
ؤسسات الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان يف تعزيز حقوق        بشأن الدور الذي تضطلع به امل     

مني مظامل حقوق اإلنسان مهمـة مفـوض حمـدد          وتضمني مؤسستها أل  الطفل ومحايتها،   
لدولة الطـرف   ا علىو. لطفومتخصص أو نائب مفوض مسؤول بالتحديد عن حقوق ال        

مني مظامل حقـوق    والية رمسية وحصانات مماثلة لتلك اليت يتمتع هبا أ        بهذا املفوض   إناطة  
للمفوض كي يعاجل بفعالية    شرية والتقنية واملالية الكافية     توفري املوارد الب  ضمان  اإلنسان و 

 سـبل    تـوفري  وكذلك. الطفل وعلى حنو عاجل   راعي مشاعر   بطريقة ت شكاوى األطفال   
  .االنتصاف من انتهاكات حقوق الطفل مبوجب االتفاقية

  ختصيص املوارد     
 الدولة الطرف زادت يف حجم املخصصات املالية املقررة للصحة          تالحظ اللجنة أن    -١٧

عن قلقها إزاء   يف نفس الوقت    تعرب  ووالتعليم ومعاجلة احتياجات األطفال املشردين داخلياً       
كما تعرب عن قلقهـا     . اخنفاض املستوى اإلمجايل للموارد املخصصة للخدمات االجتماعية      

 املقررة داخل امليزانيات الوطنيـة واإلقليميـة        لغياب هنج حلقوق الطفل مرتبط باملخصصات     
  .واحمللية للدولة الطرف

  فتوصي الدولـة الطـرف      من االتفاقية  ٦ و ٤ و ٣ و ٢اللجنة على املواد    تشدد    -١٨
بزيادة مستوى املوارد املالية املخصصة خلدماهتا االجتماعية بغية زيادهتا كي تتطابق، على            

ضاء يف منظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان          األقل، مع متوسط مستويات الدول األع     
ميزانية تراعـي مـصاحل     وعالوة على ذلك، توصي الدولة الطرف بوضع        . االقتصادي

 مع توفري خمصصات واضحة للمجاالت      ،ألطفال على الصعد الوطين واإلقليمي والبلدي     ا
قـدمي   وكـذلك ت   ، ومحاية الطفـل   ، والتعليم ،القطاعية ذات الصلة مثل الرعاية الصحية     

وإضافة إىل ذلك، توصي اللجنة الدولـة الطـرف         . مؤشرات خاصة ونظام لتتبع املوارد    
لرصد وتقييم فعالية ومالءمة وتكافؤ توزيع املوارد املخصصة لتنفيذ االتفاقية آليات بوضع  

  .لفائدة مجيع األطفال
 ذلك اعتماد    اللجنة بادرة إجيابية جهود الدولة الطرف حملاربة الفساد، مبا يف          تعتربو  - ١٩

بيد أن اللجنة ال تزال تشعر      . وطنية ووضع استراتيجية    ٢٠٠٤اد يف عام    قانون حماربة الفس  
 يف مجلة أمور، يف أوساط السلطات البلدية وكذلك         حدة الفساد وتفشيه،  ببالغ القلق إزاء    

موظفي الرعاية الصحية والتعليم يف الدولة الطرف، وهو ما يشكل عائقاً خطرياً يف صفوف   
وعالوة على ذلك، تعـرب     . أمام االستخدام الفعال ملوارد الدولة الطرف وتنفيذ االتفاقية       

املفروضة على مرتكيب الفـساد مـع        اللجنة عن قلقها إزاء عدم تناسب العقوبات احلالية       
  .خطورة اجلرائم
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حتث اللجنة الدولة الطرف على زيادة تعزيز آلياهتا بسرعة من أجـل رصـد                - ٢٠
 وحتسني الوعي وتيسري الوصول     ،ة على مجيع الصعد ويف مجيع القطاعات      الفساد بشفافي 

 يف سياق    بأن تنظر،  وتوصي اللجنة الدولة الطرف   . إىل القنوات اآلمنة بغية اإلبالغ عنه     
 يف اختاذ تدابري تضمن     ،الفساد يف جماالت تسجيل الوالدات والرعاية الصحية والتعليم       

تصال املباشر حملاربة الفساد ويف أمـاكن ميكـن         وضوح املعلومات املتاحة على خط اال     
أيضاً بـالنظر   وتوصي اللجنة الدولة الطرف     . لألشخاص احلصول على هذه اخلدمات    

زيادة تعزيز قوانني وآليات اإلنفاذ بغية ضمان العقاب الـسريع ملـرتكيب الفـساد                يف
  .متناسبة  بعقوبات

  مجع البيانات    
بنشر استعراض  ات  ءاملعنية باإلحصا م اللجنة احلكومية    قيااللجنة خطوة إجيابية    وتعترب    -٢١

قواعد بيانات بـشأن األطفـال      وقيامها مؤخراً بوضع    إحصائي بشأن األطفال يف أذربيجان      
 قلقها إزاء   وتكرر يف نفس الوقت اإلعراب عن     ،  املرتيلاملودعني يف مؤسسات الرعاية والعنف      

وال تزال اللجنة تـشعر بـالقلق       . فيذ االتفاقية الغياب املستمر بوجه عام للبيانات الالزمة لتن      
خاصة إزاء االفتقار إىل نظام فعال جلمع البيانات املصنفة بشأن الرضع ووفيـات األطفـال               

وهـو  قني واالعتداء واالستغالل اجلنسي لألطفال      اوسوء التغذية لدى األطفال واألطفال املع     
  .تفاقيةيشكل عائقاً خطرياً أمام التنفيذ الفعلي لالافتقار 
املوارد البشرية والتقنيـة واملاليـة      كافة  حتث اللجنة الدولة الطرف على توفري         -٢٢

 مجع البيانات وتصنيفها    على و ،نظام شامل جلمع البيانات وحتليلها ورصدها     إلقامة  الالزمة  
حسب السن واجلنس واألصل العرقـي واملنطقـة اجلغرافيـة واخللفيـة االجتماعيـة              

عـن  األولوية يف البداية جلمع البيانـات       بإعطاء  اللجنة احلكومة   وتوصي  . واالقتصادية
تغالل اجلنسي وكذلك األطفـال     األطفال الذين يعانون من سوء التغذية واالعتداء واالس       

  .وفيات األطفال ووفيات األمهاتعن قني والرضع وااملع

  النشر وبث الوعي    
وقع إلكتروين خاص حبقوق األطفال     إجيابية إنشاء الدولة الطرف مل    ادرة  اللجنة ب تعترب    -٢٣
يف تشعر بالقلق بيد أهنا تدريب إلزامي بشأن االتفاقية لفائدة العاملني يف جمال القانون، فرض و

لكون درجة الوعي واملعرفة باالتفاقية ال تزال حمدودة، خـصوصاً يف أوسـاط             نفس الوقت   
  .العاملني يف التعليم

إلزامية متعلقـة حبقـوق اإلنـسان        برامج   بإدراجتوصي اللجنة الدولة الطرف       -٢٤
 ووضع برامج تدريبية للمهنيني العاملني مع األطفال      الدراسية،  واالتفاقية ضمن مناهجها    

اليت ختص طاليب اللجوء والالجـئني  احلاالت ، خصوصاً يف املناطق الريفية ويف   أو لفائدهتم 
بزيادة مشاركة وسائط   كما توصي اللجنة الدولة الطرف      . واألشخاص املشردين داخلياً  
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اإلعالم يف إذكاء الوعي باالتفاقية بطريقة مؤاتية لألطفال، وخاصة من خالل اسـتخدام             
 واملشاركة الفعالـة  ،غريها من وسائط اإلعالم و  والتلفزيون واإلنترنت  اإلذاعةالصحافة و 

  .لألطفال يف أنشطة التوعية العامة

  التدريب     
م وعي أغلبية أعضاء برملان الدولة الطرف باالتفاقية        تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عد       -٢٥

 بصرف النظر عن الدور الرئيسي الذي يقومون بـه يف سـّن ودراسـة               ،وعدم درايتهم هبا  
  .التشريعات اليت ختص األطفال

تدريب ألعضاء برملاهنـا بـشأن      توفري  يف  وصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر      ت  - ٢٦
سّن التشريعات والنظر فيها مـع املراعـاة الكاملـة          علىهتم  قدراالتفاقية بغية حتسني    

  .الطفل  حلقوق

  التعاون مع اجملتمع املدين    
 ،بشأن اخلدمات االجتماعية٢٠١١عام ترحب اللجنة بإصدار الدولة الطرف لقانون         -٢٧

 وكذلك ،يسهل تعاون احلكومة مع املنظمات غري احلكومية لتوفري اخلدمات االجتماعية      الذي  
ومع . الصغرية احلجم سنوياً   للدولة يدعم املنظمات غري احلكومية وميول املشاريع         إنشاء جملس 

تالحظ اللجنة أن املنظمات غري احلكومية ال تزال تفتقر للدعم والتعاون الكافيني مـن         ذلك،  
  .وال يتم التشاور معها يف العمليات التشريعية مبا فيه الكفايةالطرف الدولة 
واالعتراف  املنظمات غري احلكومية     ف على زيادة دعم   الطرتشجع اللجنة الدولة      -٢٨
  مبا يف ذلك عن طريق إشراكها      ،لتسهيل أدوارها كجهات مسامهة يف تنفيذ االتفاقية      هبا،  

  . بنشاط يف العمليات التشريعية

  حقوق الطفل وقطاع األعمال    
مـم   الذي أيد فيه اجمللس إطـار األ       ،٨/٧يف ضوء قرار جملس حقوق اإلنسان         -٢٩

مبوجبه اجمللس  الذي أنشأ ١٧/٤ والقرار ،"احلماية واالحترام واالنتصاف"املتحدة املعنون 
أن حقوق  وقد الحظ اجمللس يف كال القرارين        ، ملتابعة تنفيذ هذا اإلطار    اً جديد  عامالً اًفريق

الطفل ينبغي إدراجها كجزء ال يتجزأ من العالقة القائمة بني قطاع األعمـال وحقـوق               
باختاذ التدابري القانونية واملؤسسية لضمان احترام      الدولة الطرف   ن، توصي اللجنة    اإلنسا

  :، ومن بني هذه التدابري ما يليقطاع األعمال يف البلد حلقوق الطفل
توفري إطار تشريعي يطلب من الشركات اليت يقع مقرها يف أذربيجان أن          )أ(  

 تلك الشركات العاملة يف الصناعات      خاصاً الحترام حقوق الطفل، خصوصاً    اً  تويل اهتمام 
  االستخراجية واملنتجة للقطن؛
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يف جتنب وختفيـف التـأثريات       اعتماد تدابري ملساعدة مشاريع األعمال      )ب(  
اخلارج، سواء عن طريق سلسلة     يف  الضارة على حقوق اإلنسان خالل عملياهتا يف البلد و        

  ؛فروعها إمداداهتا أو
ري حلقوق الطفل تكفل تشغيالً ميتثل حلقوق       تعزيز إدماج مؤشرات ومعاي     )ج(  
إجراء عمليات  عن النتائج، مبا يف ذلك عن طريق        أو تصريف األعمال واإلبالغ     /الطفل و 

  على حقوق الطفل؛التجارية تقييم آثار األعمال 
 ، مبا يف ذلك حقوق الطفل     ،إجراء عمليات تقييم حلقوق اإلنسان    ضمان    )د(  

  .كات قبل إجراء املفاوضات وإبرام اتفاقات التجارة احلرةواعتماد تدابري ملنع االنتها

  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (املبادئ العامة   -اءب  

  عدم التمييز     
الذي يعاين منه غالباً األطفال املوجـودون يف         يساور اللجنة بالغ القلق إزاء التمييز       -٣٠

رومون من الرعاية األبوية وأطفـال      قون واألطفال احمل  ا األطفال املع  سيما الحاالت ضعف،   
  .األسر احملرومة اقتصادياً

 من االتفاقيـة، تؤكـد اللجنـة جمـدداً توصـيتها الـسابقة              ٢ووفقاً للمادة     -٣١
)CRC/C/AZE/CO/2 كثيف جهودهـا   تإىل  لدولة الطرف   اليت دعت فيها ا   ) ٢٥ ، الفقرة

ى أي أسـاس كـان ضـد        استباقية وشاملة للقضاء على التمييز عل     العتماد استراتيجية   
  .اجلماعات املستضعفة يف مجيع أحناء الدولة الطرف

  الفضلى الطفل مصاحل     
وتعرب ،  الفضلىالطفل  تالحظ اللجنة أن تشريعات الدولة الطرف تشري إىل مصاحل            -٣٢

 .إزاء التطبيق غري املالئم ملبدأ املصاحل الفضلى داخل الدولة الطرف         يف نفس الوقت عن قلقها      
ق اإلجراءات القضائية، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقص قدرات العاملني يف جمـال    يف سيا و

  . وجهات نظر الطفل ومصاحله الفضلى، والتعبري عنهاالقانون يف فهم
حتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لضمان إدماج مبـدأ املـصاحل               -٣٣

يـع اإلجـراءات التـشريعية      الفضلى للطفل على حنو مناسب وتطبيقه باستمرار يف مج        
واإلدارية والقضائية وكذلك يف مجيع السياسات والربامج واملشاريع ذات الصلة باألطفال      

كما ينبغي أن يستند املنطق القانوين جلميـع األحكـام والقـرارات            . واليت تؤثر عليهم  
  . القضائية واإلدارية، حسب االقتضاء، إىل هذا املبدأ



CRC/C/AZE/CO/3-4 

9 GE.12-41317 

   والتنميةاحلق يف احلياة والبقاء    
لوفيات الرضع يف الدولة الطرف وهـو        يساور اللجنة بالغ القلق إزاء املعدل املرتفع        -٣٤

وعالوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقهـا ألن تعريـف     . خامس أعلى مستوى يف أوروبا    
الدولة الطرف للوالدة احلية غري متسق مع تعريف منظمة الصحة العاملية املعترف بـه علـى                

  .ويلالصعيد الد
جهودها لتخفيض معدل وفيات    اإلسراع بتعزيز   حتث اللجنة الدولة الطرف على        -٣٥

 على اعتماد تعريف للوالدة احلية يتطابق       كما حتثها، يف سياق بذل هذه اجلهود،      و. الرضع
  . )١(مع تعريف منظمة الصحة العاملية

  احترام آراء الطفل    
ذهتا الدولة الطرف إلنشاء برملان األطفال      تالحظ اللجنة اخلطوات اإلجيابية اليت اخت     و  -٣٦

الـيت  " ألطفالملصاحل ا املراعية  "حمدود، داخل املدارس    نطاق  وإدخال مشروع جترييب، على     
غري أن اللجنة تالحظ بقلق أنه يف أغلـب      . تسمح مبشاركة األطفال يف إدارة شؤون املدرسة      

سيما فيما خيص إدارة     مهم، ال املدارس تظل فرص مشاركة األطفال يف صنع القرارات اليت هت         
كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم أخذ آراء األطفـال يف االعتبـار     . شؤون املدرسة، ضئيلة  

  .السن والنضج خالل اإلجراءات القضائية مع مراعاة
بـشأن حـق    ) ٢٠٠٩(١٢االتفاقية والتعليق العام رقم      من   ١٢يف ضوء املادة      -٣٧

  :وصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي، تأن ُيستمع آلرائهالطفل يف 
 إىل  ،لطفـل ملصاحل ا النظر يف توسيع نطاق مشروعها للمدارس املراعية          )أ(  

  جانب توفري املوارد البشرية والتقنية واملالية الالزمة؛
تشجيع األطفال على التعبري عن آرائهـم يف مجيـع القـرارات الـيت                )ب(  
ة شؤون املدرسة والـسياسات ويف إطـار         يف سياق إدار   سيما الوتسهيل ذلك،    هتمهم

  .القضائية اإلجراءات

__________ 

من رحم أمه، بصرف النظر عـن       كلياً أو انتزاعه    ناتج احلمل   إخراج  يشري مصطلح الوالدة احلية إىل عملية        )١(
 يتنفّس أو يظهر أّي عالمة من عالمـات احليـاة،           ،بعد انفصاله هذا   ،الذيهو ناتج احلمل    مدة احلمل، و  

نبض احلبل السري، أو حركة واضحة للعضالت اإلرادية، سواء قُطع احلبل السري أم              كخفقان القلب، أو  
 .ويف حالة ظهور أّي من هذه العالمات تعترب الوالدة حية. مل ُيقطع، سواء بقيت املشيمة معلقة أم ال

  /www.who.int/healthinfo/statistics/indneonatalmortality/enانظر 
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  )من االتفاقية) أ(٣٧ و١٩ و١٧-١٣ و٨ و٧املواد (املدنية احلقوق واحلريات   -جيم  

  تسجيل الوالدات    
تعرب اللجنة عن قلقها إزاء النسبة الكبرية من الوالدات اليت تظل غري مسجلة سواء                -٣٨

وتعـرب  .  عاما١٨ًهم حالياً دون سن  األشخاص الذين بني الرضع حديثي الوالدة وكذلك   
يعيشون يف حالة هتميش اجتمـاعي       اللجنة عن بالغ قلقها إزاء حالة األطفال املولودين آلباء        

ُولدوا ألمهات خـضعن لـزواج دون الـسن         أو  أو يعيشون يف مناطق نائية      /واقتصادي و 
اللجنة وعالوة على ذلك، تعرب     . رمسية وبالتايل غالباً ما ال يتم تسجيلهم بصورة         ،القانونية

 وعـدم   قصورعن قلقها لتفشي الفساد يف عملية تسجيل الوالدات وما ينجم عن ذلك من              
  .سيما يف املناطق النائية واملعزولة اتساق خالل توفري خدمات التسجيل يف الدولة الطرف، ال

تـسجيل  مان تيسري   ع التدابري الالزمة لض   مجياختاذ  توصي اللجنة الدولة الطرف ب      -٣٩
الوالدات بطريقة شاملة جلميع األطفال بصرف النظر عن ظـروف الـوالدة أو احلالـة               

كما توصي الدولة الطرف بالنظر     . أو الوضع من حيث اهلجرة لوالدي الطفل      /الزوجية و 
يف اختاذ تدابري خاصة لتسهيل تسجيل والدات األطفال املولودين ألمهـات دون سـن              

وعالوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف       .  يف املناطق الريفية   مهاتأل أو/الزواج و 
 مبا يف ذلك التدابري التـشريعية حملاربـة الفـساد يف أوسـاط              ،باختاذ تدابري خاصة  أيضاً  

  .السلطات املسؤولة عن تقدمي شهادات الوالدة

  حرية الفكر والوجدان والدين    
 من االتفاقية، ٢٨ و١٤للمادتني واجبة املراعاة ال مع ،حتث اللجنة الدولة الطرف     -٤٠

إعمـال  عند  متكينية  بطريقة مستنرية و  رية الدين   الفتيات حل ممارسة  تيّسر  على اختاذ تدابري    
االعتبـار الواجـب    على إيالء   لذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف      . حقهن يف التعليم  

  . رتداء احلجابللسياق املناسب والبدائل املرنة لسياسة الزي املدرسي اليت حتظر ا

  محاية اخلصوصية     
 كثري مـن    تعرب اللجنة عن قلقها لعدم احترام خصوصية األطفال بطريقة كافية يف            -٤١

غياب اخلصوصية فيما يتعلق بأمتعة األطفال الشخصية ومراسالهتم داخل   األحيان، وخصوصاً   
  .األحداثقضاء مرافق مرافق الرعاية البديلة و

التـدابري الالزمـة لـضمان احتـرام        كافة  الطرف باختاذ   توصي اللجنة الدولة      -٤٢
ل تعزيـز مكانـة األطفـال كـأفراد         يتسهيف هذا الصدد، ب   ،  الطفل والقيام خصوصية  

يعيشون خارج البيئة األسرية     وكأصحاب حقوق، مبا يف ذلك ضمان متتع األطفال الذين        
  .باحترام خصوصيتهم فيما يتعلق باحترام أمتعتهم الشخصية ومراسالهتم
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  احلصول على املعلومات املناسبة    
يف حني تعترف اللجنة بالتحديات والتعقيدات اليت يطرحها نزاع الدولة الطرف مع              -٤٣

الرتاع املـشار   املواد اإلعالمية العنيفة، إضافة إىل      الدولة اجملاورة، فإهنا تعرب عن قلقها بشأن        
أو غريها  /نترنت واهلواتف احملمولة و   األطفال بواسطة التلفزيون واإل   تستهدف  إليه آنفاً، اليت    

كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء املواد اإلباحية اليت يتعرض هلا األطفال            . من وسائط اإلعالم  
  .بواسطة نفس الوسائل

املواد اإلعالميـة   حتث اللجنة بقوة الدولة الطرف على ضمان محاية األطفال من             -٤٤
وتـشدد  . اق الرتاع اجلاري مع الدولـة اجملـاورة       ، مبا يف ذلك يف سي     الالئقةالعنيفة غري   

مجيع املعلومات ووسائط اإلعـالم     تكون  ضمان أن   إىل  ، على احلاجة     هبذا الصدد  اللجنة،
  .األطفال مالئمةتستهدف اليت 

  العقوبة البدنية    
تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف لديها مشروع قانون بشأن محاية األطفال من مجيع               -٤٥

عن قلقها إزاء فشل التـشريعات  يف نفس الوقت    تعرب  و قيد البحث،    ةالبدنيبة  العقوأشكال  
  .بوضوح يف مجيع السياقاتالعقوبة البدنية احلالية يف منع 

وتوصي الدولة ) ٤٥، الفقرة   CRC/C/AZE/CO/2(تكرر اللجنة توصياهتا السابقة       -٤٦
على األطفال  ملسلطة  ا ةالبدنيالعقوبة  الطرف بوضع تشريعات حتظر بوضوح مجيع أشكال        

 كما توصـي    .، وتنفيذ هذه التشريعات تنفيذاً كامالً     يف مجيع األماكن، مبا يف ذلك املرتل      
ولتثقيف اجلمهور من شأهنا تعزيز أسـاليب غـري         للتوعية  الدولة الطرف بالقيام حبمالت     

  .عنيفة وتشاركية لتربية األطفال وتعليمهم

  عاملة واإلمهالالعنف ضد األطفال مبا يف ذلك سوء امل    
القـانون   (بـسن تـشريع   مؤخراً   اللجنة خطوة إجيابية قيام الدولة الطرف        تعتربو  -٤٧
غري . يف اآلونة األخرية  املرتيل  بشأن العنف   ) ٢٠١٠ يونيه/الصادر يف حزيران   IIIQ-1058 رقم

  :اء على األطفال، ذلك أن التشريعتزال تشعر بالقلق، فيما يتعلق باالعتد أهنا ال
عاجل على حنو سليم األسباب االجتماعية والثقافية اجلذرية للعنف املرتيل          ُيال    )أ(  

  لدى اجلمهور؛ مبنع العنفإثارة الوعي والعنف ضد األطفال، مبا يف ذلك الرعاية البديلة أو 
بكيفية فيما يتعلق   وبناء القدرات   تكوين املعارف   فتقر إىل التدابري من أجل      ي  )ب(  

  أو لفائدة األطفال؛/ة األطفال لدى املهنيني العاملني مع والتعامل مع سوء معامل
إحالـة  إلجياد آليـات   نص على إنشاء وتشغيل نظم املعلومات الالزمة        يال    )ج(  

  .ورصد فعالة
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الالزمـة  حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري القانونية والعمليـة             -٤٨
  :نف، وعلى وجه اخلصوصألطفال من العا ةلتعزيز وتوسيع نطاق محاي

 مبا يف ذلك عن طريق الصحافة ووسائط        ،محالت لفائدة اجلمهور  تنظيم    )أ(  
والعنف ضد األطفال املودعني يف     املرتيل  الوعي بالعنف   إلثارة  اإلعالم األخرى واإلنترنت    

تعزيـز   مؤسسات الرعاية البديلة والقنوات املتعلقة باإلبالغ عن سوء املعاملة وكـذلك          
   االجتماعية والثقافية ملنعها؛املواقف

لتعامل مع سوء معاملة الطفـل جلميـع        يف جمال ا  توفري تدريب إلزامي      )ب(  
  أو لفائدة األطفال؛/املهنيني العاملني مع و

 مبا يف ذلك عن     ،وضع آليات إحالة ورصد حلاالت سوء معاملة األطفال         )ج(  
  .هلا طريق إنشاء وتشغيل نظم املعلومات الالزمة

) A/61/299(اإلشارة إىل دراسة األمم املتحدة بشأن العنـف ضـد األطفـال             وب  -٤٩
حق الطفل يف التحرر من مجيع      الذي أبدته اللجنة بشأن     ) ٢٠١١(١٣والتعليق العام رقم    

  :الدولة الطرف على ما يلياللجنة أشكال العنف، تشجع 
 يف  إعطاء األولوية للقضاء على مجيع أشكال العنف ضد األطفال، مبـا            )أ(  

ذلك ضمان تنفيذ توصيات الدراسة اليت أجرهتا األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال،             
  مع إيالء اهتمام خاص للمنظور اجلنساين؛

للتوصـيات الـواردة يف      توفري معلومات تتعلق بتنفيذ الدولة الطـرف        )ب(  
اص لألمـني   سيما تلك اليت أكد عليها املمثل اخل       تقريرها الدوري املقبل، ال   يف  الدراسة  

  :العنف ضد األطفال، وباخلصوص ما يليمبسألة العام املعين 
وطنية شاملة يف كل دولة ملنع مجيع أشكال العنف ضد           وضع استراتيجية  '١'

  األطفال ومعاجلتها؛
على مجيع أشكال العنف ضد األطفال يف صريح حظر قانوين وطين فرض  '٢'

  مجيع األماكن؛
حبوث برنامج  وضع  يلها ونشرها و  توطيد نظام وطين جلمع البيانات وحتل      '٣'

  .بشأن العنف ضد األطفال
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ـ  (١٨ و ٥املواد  (البيئة األسرية والرعاية البديلة       -دال    ١١-٩و) ٢-١ ن،االفقرت
  ) من االتفاقية٣٩و) ٤ الفقرة (٢٧ و٢٥ و٢١-١٩و

  البيئة األسرية    
جنـة  لالاألسر حتت إشـراف     شاء الدولة الطرف ملراكز مساعدة      ترحب اللجنة بإن    -٥٠

تـشعر  يف نفس الوقـت     تزال   البيد أهنا   املعنية بقضايا األسرة والنساء واألطفال،      احلكومية  
بالقلق فيما يتعلق بعدم كفاية اخلدمات احمللية بشأن دعم اُألسر ومساعدة اآلبـاء لتجنـب               

  .خارج البيئة العائليةألطفاهلم الرعاية توفري احلاجة إىل 
لزيادة حتسني جـودة    الالزمة  ى بذل كل اجلهود     حتث اللجنة الدولة الطرف عل      -٥١

أو األسـر   /سيما لفائدة األسـر الـضعيفة و       وتوافر اخلدمات احمللية للدعم األسري، ال     
  .احملرومة اقتصادياً

  األطفال احملرومون من البيئة العائلية     
لتحويل مؤسـسات الدولـة املعنيـة       الرئيسية  الدولة الطرف   خبطة  ترحب اللجنة     -٥٢
مجلة أمور، إىل إخراج األطفال احملرومني من البيئـة العائليـة مـن    يف  ،هتدف اليت  فالباألط

  : بيد أن اللجنة ال يزال يساورها القلق بشأن ما يلي. مؤسسات الرعاية
كون أغلبية األطفال املودعني يف إطار الرعاية خارج األسرة خيضعون هلذا             )أ(  

ألسري ادية أو الطالق أو االفتقار خلدمات الدعم ا       اإليداع بسبب املشقة االجتماعية واالقتص    
  ؛أو بناء على طلب والديهم/و

 ،لألسر احلاضنة واألقـارب الكـافلني     ان  املتاحاحملدودان  الدعم  التشجيع و   )ب(  
  لألطفال احملرومني من البيئة العائلية؛ ينجم عنه عدم تيسر هذه البدائل مما

ومؤسسات باألحداث  للجنة الوطنية املعنية    عدم كفاية التدابري اليت اختذهتا ا       )ج(  
يف إطـار إعـدادهم لنظـام الرعايـة     الرعاية السكنية للدولة الطرف لضمان دعم األطفال    

  ؛الفضلىالطفل خلدمات ما بعد الرعاية وإلعادة إدماجهم داخل األسرة مع مراعاة مصاحل و
 عن حمل إقامتـهم     ارتفاع عدد األطفال املودعني يف املدارس الداخلية بعيداً         )د(  
  .من البيئة العائليةحرماهنم وبالتايل 

حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان البحث عن العوامل احملددة اليت تؤدي إىل   -٥٣
  :حرمان األطفال من بيئتهم العائلية ومعاجلتها بشكل منهجي من خالل ما يلي

ى أساس  ضمان عدم إيداع األطفال يف مؤسسة رعاية خارج األسرة عل           )أ(  
املشقة االجتماعية واالقتصادية وحدها وتعزيز اخلدمات االجتماعية واملالية املتاحة لآلباء          

  كي يتمكنوا من رعاية أطفاهلم؛
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إسداء املشورة وتقدمي الدعم جلميع اآلباء واألمهات الـذين يطلبـون             )ب(  
كون إيـداع   إيداع أطفاهلم يف هذا الصنف من الرعاية قبل دراسة طلب اإليداع عندما ي            

  األطفال يف مؤسسة رعاية خارج األسرة أمراً ضرورياً؛ 
التدريب واإلشراف والدعم لكافلي األطفال وتـشجيع إيـداع         توفري    )ج(  

  األطفال يف حميط شبه أسري برعاية األقارب ورعاية األقارب الكافلني؛
لضمان اسـتعداد   الالزمة  ختصيص مجيع املوارد البشرية والتقنية واملالية         )د(  

مـن  وباألساس  الكايف  الرعاية وتزويدهم بدعم املتابعة     األطفال بقدر كاف ملغادرة نظام      
  أجل إعادة إدماجهم مع أسرهم؛

تقييم األسباب اجلذرية الكامنة وراء إيداع األطفال يف املدارس الداخليـة         ) ه(  
ية داخل هذه املدارس بغيـة      مع إعادة النظر يف جودة التعليم والرعا       بعيداً عن حمل إقامتهم   

الطفل يف التمتع ببيئة عائلية وإتاحة       تفادي أن يعوق هذا التعليم على حنو غري ضروري حق         
  .زيارات منتظمة للمرتل لفائدة األطفال املسجلني يف املدارس الداخلية قدر املستطاع

  التبين    
لي لألطفال احملرومني   تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم تشجيع التبين على الصعيد احمل            -٥٤

كبديل للرعاية يف املؤسسات حىت يف احلاالت اليت يعترب فيها          من بيئة عائلية وتطويره وتطبيقه      
  :وتعرب اللجنة، يف هذا السياق، عن قلقها اخلاص بشأن ما يلي. الفضلى لطفلامن مصاحل 

سـيما   على الصعيد احمللي يف الدولة الطرف، ال      املنخفضة  لتبين  امعدالت    )أ(  
   سنوات؛٥ألطفال ذوي اإلعاقة والذين يتجاوزون سن لدى ا

خـالل إجـراءات    الفضلى  لطفل  امراعاة مصاحل   على  وجود قيود صارمة      )ب(  
اآلبـاء   على استيفاء الطفل الحتياجـات ومتطلبـات      يف أغلب األحيان     مع التركيز    ،التبين

  احملتملني بدل مراعاة مصاحله؛
 وكذلك  ،باء املتبنني أثناء التحضري إلجراءات التبين     قصور الدعم املقدم لآل     )ج(  

  ل إدماج الطفل املتبىن داخل األسرة املتبنية؛يتسهلتابعة إلجراءات امل
  غياب عملية رصد ألغراض املتابعة تضمن رفاهية الطفل املتبىن؛  )د(  
القدرة احملدودة للمهنيني العاملني يف جمال تبين األطفال وحاالت التـأخري             ) ه(  

  تبين؛الإجراءات إمتام الكثرية من أجل 
عني املكان لضمان حصول األطفال الذين مت تبنيهم        على  تدابري  عدم وجود     )و(  

  .علومات عن آبائهم البيولوجينيوضعهم ومّدهم مبعلى معلومات بشأن 
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. ا املتعلقة بالتبين  توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر يف تشريعاهتا وممارساهت          -٥٥
،  الفـضلى لطفـل ا من االتفاقية بشأن مصاحل ٣ على ضوء املادة     ،خصوصاًا توصيها   كم

 بشأن حق الطفل يف التعبري عـن        ١٢ بشأن حقوق وواجبات الوالدين واملادة       ٥واملادة  
  :رأيه، مبا يلي

 كبـديل   ،مع االتفاقية تتماشى  مارسة التبين   مبالوعي  إلثارة  اختاذ تدابري     )أ(  
األطفال أو   اإلعاقة   وذواألطفال  سيما   ل احملرومني من بيئة عائلية، ال     لرعاية الدولة لألطفا  

ألطفـال  سن اخلامسة؛ كما توصي الدولة الطرف بالنظر يف رفع احلد األدىن لسن ا            فوق  
  كي يكونوا مؤهلني للتبين؛

االعتبار األكرب خالل التبين باإلضافة     الفضلى  لطفل  امصاحل  إيالء  ضمان    )ب(  
  لطفل قدر اإلمكان مع أخذ سن ونضج الطفل يف االعتبار؛إىل مراعاة رأي ا

ضمان توفري الدعم االجتماعي املالئم واملشورة لآلباء الذي يرغبون           )ج(  
يف تبين األطفال يف انتظار إمتام عملية التبين واملساعدة يف إدماج الطفل املتبىن داخل              

  األسرة املتبنية؛
، واستعراض تنفيذ    بإجراءات التبين  السياسات واملمارسات املتعلقة  رصد    )د(  

  هذه السياسات وهذه املمارسات دورياً؛
 مبا يف ذلك بـشأن      ،للمهنيني العاملني يف إجراءات التبين    التدريب  توفري    ) ه(  

االتفاقية بغية متكينهم من معاجلة احتياجات األطفال وتطبيق إجراءات سريعة وفعالة مـع          
   اآلباء واألمهات الذين سيقومون بالتبين؛الختيارالفضلى لطفل امراعاة مصاحل 

تدابري تشريعية وغريها مـن التـدابري       اختاذ  توصي اللجنة الدولة الطرف ب      )و(  
األطفال الذين يتم تبنِّيهم، ال سـيما املعلومـات         ل  صألضمان احلفاظ على املعلومات عن      

ة، وضـمان إطـالع     املتعلقة هبوّية الوالدين الطبيعيني، وكذلك التاريخ الطبِّي ذي الـصل         
األطفال على حقيقة تبنِّيهم وإتاحة وصوهلم إىل هـذه املعلومـات يف الـسّن ومـستوى                

  . املالئمني النماء

 ٢٣و) ٣الفقرة   (١٨ و ٦املواد  (اإلعاقة وخدمات الصحة األساسية والرعاية        -هاء  
  )من االتفاقية) ٣-١الفقرات  (٢٧ و٢٦ و٢٤و

  األطفال ذوو اإلعاقة    
اليت وضعتها الدولـة الطـرف      الرئيسية  لجنة باألحكام الواردة يف اخلطة      ترحب ال   -٥٦

 وهـي   ،لتحويل مؤسسات الدولة املعنية باألطفال اليت ينبغي بناء عليها تطوير بعض املدارس           
 وإنشاء غريها من مـدارس التعلـيم      ، إىل مدارس تعليم شامل    ،حالياً مؤسسات تعليم خاص   
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ملقدم لألسر اليت لـديها أطفـال       جنة أمهية تكملة الدخل ا    كما تالحظ الل  . الشامل التجريبية 
  :ورغم ذلك، يساور اللجنة بالغ القلق ملا يلي. قونامع

  قون؛ا التمييز والوصم اليت يتعرض هلا األطفال املعتصرفاتانتشار   )أ(  
 مبا يف ذلك فيمـا يتعلـق        ،غياب تعريف واضح لإلعاقة يف الدولة الطرف        )ب(  

اليت تعيق التحديد الدقيق لألشـخاص ذوي اإلعاقـة          اإلدراكية والعقلية بالتعلم واإلعاقات   
  والتدابري املصاحبة ملعاجلة هذه االحتياجات؛

مساح التشريعات احلالية لآلباء خبيار التخلي عن املواليد اجلدد أو األطفـال             )ج(  
  ؛الفضلى لطفلالرعاية الدولة على أساس أن لديهم إعاقة دون مراعاة مصاحل 

غياب هنج اجتماعي منوذجي يعاجل األشخاص ذوي اإلعاقة ويتوافق مـع             )د(  
  التزامات الدولة الطرف مبوجب االتفاقية بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛

اليت حتد من   قصور اخلدمات املتاحة لألطفال ذوي اإلعاقة والقيود املتواصلة           ) ه(  
 عنه منع هؤالء األطفال يف كثري من األحيان          مما ينجم  ،التعليم الشامل لألطفال املعوقني   توافر  

من االلتحاق باملدارس وحيول دون حتقيق التقدم فيما خيـص املواقـف االجتماعيـة جتـاه                
  .يواجهونهغالباً ما األشخاص ذوي اإلعاقة ويزيد من الوصم الذي 

بشأن حقوق األطفال ذوي اإلعاقـة، حتـث        ) ٢٠٠٦(٩يف ضوء التعليق رقم       -٥٧
  :لة الطرف على ما يلياللجنة الدو

 ،للقضاء على التمييز ضد األطفال ذوي اإلعاقـة       توعية  القيام حبمالت     )أ(  
  والنظر يف سّن تشريعات حتظر بوضوح هذا التمييز؛

 مبا يف ذلك ما يتعلـق بـالتعلم         ،وضع تعريف تشريعي واضح لإلعاقة      )ب(  
 ذوي اإلعاقة من أجـل   هبدف التحديد الدقيق لألشخاص    ،واإلعاقات اإلدراكية والعقلية  

  املعاجلة الفعالة الحتياجاهتم بطريقة غري متييزية؛
رعايـة  يف  أو إيداع األطفال    /واليد اجلدد و  حظر التخلي عن الرضع امل      )ج(  

تدابري الدعم لآلباء   وتكملة هذا احلظر عن طريق تعزيز        ،الدولة على أساس أهنم معاقون    
يف حالة النظر يف إيداعهم يف مؤسسة للرعايـة          و ،لرعاية أطفاهلم الذين يعانون من إعاقة     

  ؛ الفضلىلطفلاضمان إيالء االعتبار الكامل ملصاحل 
مع اتفاقية حقوق األشخاص ذوي     يتماشى  اعتماد هنج اجتماعي منوذجي       )د(  

والبيئة احمليطة اليت متنع السائدة اإلعاقة، ويقوم على التصدي للحواجز النامجة عن املواقف 
قني من املشاركة الكاملة والفعالة يف اجملتمع على قدم املساواة، وتدريب مجيع            ااألطفال املع 

  قني أو من أجلهم مبا حيقق ذلك؛ ااملهنيني العاملني مع األطفال املع
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الالزمـة للمهنـيني    ببذل مزيد من اجلهـود إلتاحـة املـوارد          القيام    ) ه(  
صة على الصعيد احمللـي، وتعزيـز       املالية الالزمة، وخبا  املوارد  و) خصائيي اإلعاقة أل أي(

  وتوسيع نطاق برامج الوقاية وإعادة التأهيل اجملتمعية، مبا فيها جمموعات دعم الوالدين؛ 
 وتيسري ،يف التعليمال ذوي اإلعاقة على ممارسة حقهم     األطف ضمان قدرة   )و(  

  .نظام التعليم العام قدر املستطاعإدماجهم يف 

  الصحة واخلدمات الصحية    
عرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء ارتفاع معدل وفيات األطفـال، ال سـيما بـني                ت  -٥٨

. همشة اقتصادياً يف الدولـة الطـرف      امليف املناطق الريفية ويف األوضاع      األطفال املوجودين   
وتالحظ اللجنة بقلق تفشي الفساد بني العاملني يف جمال الرعاية الصحية؛ وتطلعات متزايدة             

وعالوة على ذلـك،    . ري رمسية، مما يعرقل احلصول على الرعاية الصحية       لتلقي مبالغ مالية غ   
يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية الرعاية الصحية األولية رغم حتقيق تقدم اقتـصادي يف               

  .الدولة الطرف
 واملاليـة   حتث اللجنة الدولة الطرف على ختصيص مجيع املوارد البشرية والتقنية           -٥٩

ولذلك حتث اللجنة الدولة الطرف     . توافر الرعاية الصحية األولية     الالزمة لتعجيل حتسني  
سـيما   أيضاً على ضمان احلصول على خدمات الرعاية الصحية على حنـو عـادل، ال             

. والبيئات االجتماعية واالقتـصادية الـصعبة      لألطفال الذين يعيشون يف املناطق الريفية     
 مع  ، شاملة ألسباب وفيات األطفال    وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بالقيام بدراسة      

  .ختفيض الوفيات ومنعهاإىل أخذ نتائجها يف االعتبار عند تنفيذ التدابري الرامية 

  الرضاعة الطبيعية    
. تالحظ اللجنة بقلق أن انتشار الرضاعة الطبيعية يف الدولة الطرف منخفض جـداً              -٦٠

. دونة الدولية لتسويق بدائل لنب األم     كما يساورها القلق إزاء غياب املعلومات بشأن تنفيذ امل        
بالرضاعة الطبيعية   غري كافية لتسهيل البدء املبكر       وباإلضافة إىل ذلك، تالحظ أن هناك برامج      

وتعـرب اللجنـة    . وقلة مراكز األمومة اليت تعمل وفقاً ملبادرة املستشفيات املراعية للطفـل          
حبماية األمومـة تـستبعد     املتعلقة  ف  عن قلقها ألن تشريعات الدولة الطر      باإلضافة إىل ذلك  

فئات واسعة من النساء العامالت وال تنص إال على شهرين من إجازة األمومة، وهو ما يعيق، 
  .من مجلة أمور، االقتصار على الرضاعة الطبيعية للمواليد اجلدد

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا ما يلي  -٦١
معـدالت الرضـاعة الطبيعيـة      النظر يف اختاذ تدابري خاصة لتحـسني          )أ(  
أنـشطة تروجييـة وتـدريب العـاملني يف       تنظيم  سياسات و وضع  يف ذلك     مبا ،احلصرية
  الصحة؛ جمال



CRC/C/AZE/CO/3-4 

GE.12-41317 18 

الوعي بشأن أمهية الرضاعة الطبيعية والتغذيـة الـسليمة واملخـاطر           إثارة    )ب(  
   الصحية؛ مبا يف ذلك بني العاملني يف الرعاية،الصحية النامجة عن الرضاعة االصطناعية للرضع

  إيالء عناية خاصة ألمهية البدء املبكر بالرضاعة الطبيعية؛  )ج(  
ضع آليات رصد وإبالغ لتنظيم الترويج لبـدائل لـنب األم وبيعهـا             و  )د(  

  هذه اآلليات؛إىل وتوزيعها ونشر معلومات عن الوصول 
 مبا يف ذلك تـوفري التمويـل        ،تعزيز مبادرة املستشفيات املراعية للطفل      ) ه(  

  ؛املبادرة وجناحهامعدالت يف  ورصد التقدم احملرز ،كايفال
 مبا يف ذلك من ،مواصلة تعزيز تشريعات األمومة لفائدة النساء العامالت      )و(  

 وكذلك من خالل تطوير أماكن      ،خالل متديد فترة إجازة األمومة املتاحة ونطاق تغطيتها       
  عمل مراعية للرضاعة الطبيعية ومراكز لرعاية الطفل؛

بالكامل مع  متماشية  النظر يف تعديل تشريعات محاية األمومة كي تكون           )ز(  
 مبا يف ذلك من خالل النظر يف متديد فترة ما بعد            ،١٨٣اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      

  .الوالدة إلجازة األمومة بغية متكني األمهات من القيام بالرضاعة الطبيعية حصرياً

  صحة املراهقني    
جنة أن العدد اإلمجايل لإلصابات بفريوس نقص املناعة البشرية يف الدولة           تالحظ الل   -٦٢

عن قلقها لتزايد معدالت اإلصـابة،      يف نفس الوقت    هنا تعرب   إال أ الطرف منخفض نسبياً،    
وعالوة على ذلك، ترحب اللجنة باحلمالت اليت قامـت هبـا           . خاصة بني أطفال الشوارع   

االنتحـار  فيما يتـصل ب   رة والنساء واألطفال للحيلولة     املعنية بشؤون األس  احلكومية  لجنة  ال
. تالحظ بقلق أن معدالت انتحار املراهقني مـا زالـت تتزايـد           ووعوامل اخلطر والوقاية،    

وباإلضافة إىل ذلك، تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا وزارة الشؤون الداخلية إلجراء عمليات 
عن قلقها إزاء   يف الوقت نفسه    تعرب  واصرين،  تفتيش بغية تنفيذ حظر بيع الكحول والتبغ للق       

  .األطفاليف صفوف استمرار استهالك الكحول والتبغ 
بشأن ) ٢٠٠٣(٤راعاة التعليق العام للجنة رقم      توصي اللجنة الدولة الطرف مب      -٦٣

  :مبا يليوالقيام صحة ومناء املراهقني يف سياق اتفاقية حقوق الطفل 
 ، التثقيف بشأن الصحة اجلنـسية واإلجنابيـة       تكثيف اجلهود لتقدمي خدمات     )أ(  

  وخاصة فيما يتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية وحتسني سبل احلصول على وسائل منع احلمل؛
يف صـفوف   اختاذ تدابري فعالة ملواجهة االرتفاع املستمر ملعدل االنتحار           )ب(  
إلجـراء حبـوث    الكافية    مبا يف ذلك ختصيص املوارد البشرية والتقنية واملالية        ،املراهقني

الشباب وإسداء مشورة تراعي    مناء   ودعم   ،متعمقة بشأن األسباب اجلذرية هلذه الظاهرة     
   وتوفري الرعاية ومرافق التأهيل؛،االعتبارات اجلنسانية والسرية



CRC/C/AZE/CO/3-4 

19 GE.12-41317 

بشأن استهالك الكحول والتبـغ لـدى       ومنتظمة  مجع معلومات شاملة      )ج(  
لتنفيذ الفعال حلظر بيع هذه املنتجات لألطفال؛ كمـا          واختاذ التدابري الالزمة ل    ،األطفال

توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف منع الترويج للمنتجـات الكحوليـة والتبـغ يف               
التلفزيون والراديو واملنشورات واإلنترنت وغريها من وسائط اإلعالم الـيت تكـون يف             

  .متناول األطفال عادة

  ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨املواد (الثقافية التعليم واألنشطة الترفيهية و  -واو  

   مبا يف ذلك التدريب املهين والتوجيه،التعليم    
يف سـن   تعرب اللجنة عن تقديرها للتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف جلعل التعليم              -٦٤
  :ملا يليبيد أهنا قلقة إلزامياً بدءاً من سن اخلامسة، قبل الدراسة  ما

 وخاصة فيما يتعلق بالرعاية يف مرحلة       ،الية املخصصة للتعليم  نقص املوارد امل    )أ(  
اليت تشكل نسبة مئوية منخفضة من متويل الدولة        سن الدراسة،   الطفولة املبكرة والتعليم قبل     

 عدم حصول نسبة كبرية من األطفال دون سن اخلامسة          ينتج عنه هو نقص    و ،الطرف للتعليم 
  ؛سن الدراسةأو التعليم قبل /ة وعلى الرعاية يف مرحلة الطفولة املبكر

عدم كفاية التدريب املتاح للمعلمني وما يترتب عنه من آثار سلبية علـى               )ب(  
  جودة التعليم يف مدارس الدولة الطرف؛

نـسبة  اخنفاض مستويات أجور املعلمني يف الدولة الطرف بشكل ملحوظ            )ج(  
 عن أن يـصبحوا معلمـني ويعرقـل         املوارد املتوفرة، مما يثين أفضل املرشحني املؤهلني      إىل  

  استئصال الفساد بني املعلمني؛
 ٨العدد املرتفع نسبياً لألطفال الذين ال يرتادون املدارس يقـدر حبـوايل               )د(  

  . يف املائة١٠ إىل
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٦٥

زيادة مواردها البشرية والتقنية واملالية املخصصة لتـوفري الرعايـة            )أ(  
بغية حتسني تغطيتها وجودهتـا     سن الدراسة،   مرحلة الطفولة املبكرة والتعليم قبل        يف

يف مرحلـة  ومن مث التنفيذ الفعال للسياسة اليت تعتمدها الدولة الطرف بشأن التعليم          
  ؛الدراسةقبل 

 مبا يف ذلك النظـر يف       تأهيلهم،تدريب املعلمني و  عملية  مراجعة وتعزيز     )ب(  
 من منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة األمـم           احلصول على املساعدة  

  املتحدة للطفولة واخلرباء الدوليني؛
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النظر يف رفع أجور املعلمني من أجل عدة أمور من مجلتها حتسني جودة               )ج(  
لمهنة واملسامهة يف استئصال الفـساد بـني   لالتعليم واجتذاب أفضل األشخاص املؤهلني     

 تكون جاهزة وميكن للتالميذ احلصول عليهـا        اجلزاءاتآليات لإلبالغ و  املعلمني ووضع   
  بشكل مأمون ملعاجلة حاالت الفساد يف نظام التعليم؛

اليت تفضي باألطفال إىل عدم االلتحاق       دراسة ومعاجلة األسباب اجلذرية     )د(  
  .باملدرسة وضمان استكمال مجيع األطفال للتعليم األساسي

) د(-)ب(٣٧ و٤٠ و٣٩ و٣٨ و ٣٠ و ٢٢املـواد   (اخلاصـة    حلمايةاتدابري    -زاي  
  ) من االتفاقية٣٦-٣٢و

  األطفال طالبو اللجوء واألطفال الالجئون    
حالـة   تالحظ اللجنة مع التقدير التدابري املهمة اليت اختذهتا الدولة الطرف لتحسني            -٦٦

قهـا إزاء حالـة     بيد أن اللجنة تعرب عن بـالغ قل       . األشخاص املشردين داخلياً يف أراضيها    
  :ويف هذا السياق، تعرب اللجنة عن قلقها ملا يلي. األطفال طاليب اللجوء

غياب آلية من شأهنا توفري تدابري خاصة حلماية ومساعدة األطفال طـاليب              )أ(  
تعريف اللجوء   وغياب أي تطبيق يفسر      ،واملنفصلني عن ذويهم  يرافقهم أحد    الذين ال اللجوء  

  لطفل؛ ايراعي مصاحلبشكل متسق 
تقدمي عدم توفري التشريعات احلالية اخلاصة بالالجئني ملعلومات واضحة بشأن            )ب(  

 فيهم األطفال من أصل شيشاين الذين ال يعترف هبـم           نلألشخاص، مب أشكال محاية تكميلية    
  رمسياً كالجئني والذين ال يستطيعون الرجوع إىل بلدهم األصلي بسبب الظروف غري اآلمنة؛

مل الدولة الطرف ملسؤوليتها إزاء احلماية القانونية ورفـاه طـاليب           عدم حت   )ج(  
 بشأن وضع   ١٩٩٩اللجوء داخل أراضيها على النحو املنصوص عليه يف القانون الصادر عام            

وعلى وجه اخلصوص، ال حيـصل طـالبو اللجـوء          . الالجئني واألشخاص املشردين داخلياً   
بطريقة كافية وموثوقة    واخلدمات االجتماعية وأطفاهلم على خدمات الصحة العامة والتعليم       

 رينظراً لوجود ثغرات تشريعية وحاالت تأخ     الئق   أو ال يتمتعون مبستوى معيشة       يف أراضيها 
  يف تنفيذها؛

ال تنص الدولة الطرف على تسجيل والدة الرضع الذين يعيشون يف وضعية              )د(  
   مما يعرضهم خلطر انعدام اجلنسية؛،طلب اللجوء

أشـكال محايـة   تقدمي تقار مشروع مدونة اهلجرة اجلديد ألحكام بشأن        اف  ) ه(  
الوضع اإلنساين وهو ما قد يشكل عائقاً مهماً أمام األطفال الذين يعيشون            تكميلية، وبشأن   

  .يف هذا الوضع فيما يتعلق حبصوهلم على اخلدمات االجتماعية الالزمة
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 العاجلة والالزمة ملعاجلـة وضـعية     حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري          -٦٧
  : هبذا الصدد الالزمة التاليةمجيع التدابريوعلى اختاذ األطفال طاليب اللجوء على حنو مالئم، 

 ،ضمان إيالء االعتبار الواجب لطلبات اللجوء اليت يقـدمها األطفـال            )أ(  
يب يف ذلك مبوجب إجراء لتحديد وضع الالجئ يراعي االحتياجـات اخلاصـة لطـال              مبا

يرافقهم أحـد    الذين ال  وإيالء عناية خاصة لألطفال طاليب اللجوء        ،اللجوء من األطفال  
 وضمان أن تكون هذه اإلجراءات مراعيـة لألطفـال وممتثلـة            ،واملنفصلني عن ذويهم  

  للقوانني الدولية املتعلقة بالالجئني وحقوق اإلنسان؛
 شيـشاين الـذين     األطفال من أصـل   مبن فيهم    ،توفري احلماية لألطفال    )ب(  

ألسـباب  يعترف هبم رمسياً كالجئني والذين ال يستطيعون الرجوع إىل بلدهم األصلي             ال
  العام أو الرتاع املسلح؛الشديدة يف األمن  االضطرابات من بينها
 بـشأن وضـع الالجـئني       ١٩٩٩التنفيذ الكامل للقانون الصادر عام        )ج(  

ت الصلة وضمان حصول األطفال     يعات ذا واألشخاص املشردين داخلياً وغريها من التشر     
  وكاف؛  اللجوء على الغذاء واملأوى والرعاية الصحية والتعليم بشكل مالئمطاليب

ال املولـودين يف أراضـي أذربيجـان        إتاحة تسجيل والدة مجيع األطف      )د(  
   بصرف النظر عن وضعهم القانوين؛، على مجيع الوثائق القانونية الالزمةحصوهلمو

اخلربة القانونية والتعليقات خالل عملية الصياغة، مبا يف      التماس  ر يف   النظ  ) ه(  
ذلك من مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني من أجل مساعدة احلكومة على             

  .إجياد حلول دائمة للقضايا املتعلقة بالالجئني
ـ  تسترعي لدى النظر يف التوصيات الواردة أعاله،         -٦٨ إىل ة الطـرف  اللجنة انتبـاه الدول

، ٢)ألـف (١ طلبات جلوء األطفال مبوجـب املـادتني  :  التوجيهية بشأن احلماية الدولية املبادئ
 املتعلّقني بوضع الالجئني اللذين     ١٩٦٧أو بروتوكول عام    / و ١٩٥١من اتفاقية عام    ) واو(١و

  ؛ ٢٠٠٩ديسمرب /أصدرهتما مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني يف كانون األول

  االستغالل االقتصادي مبا يف ذلك عمل األطفال    
 ، مبن فيهم األطفال الصغار    ،تعرب اللجنة عن قلقها لوجود أعداد كبرية من األطفال          -٦٩

الذين يتم إشراكهم يف العمل غري الرمسي يف القطاعات الزراعية للشاي والتبـغ والقطـن يف             
  .رباخلط مبا يف ذلك يف ظروف حمفوفة ،الدولة الطرف

الدولة الطرف بوضع آليات جلمـع      توصي اللجنة    من االتفاقية،    ٣٢يف ضوء املادة      -٧٠
املعلومات بشأن ظروف العمل غري الرمسي ورصدها بغية وضع آليات للتنفيذ من أجل ضمان              

بشأن ) ١٩٩٩(١٨٢ قية منظمة العمل الدولية رقم    االمتثال لتشريعاهتا والتزاماهتا مبوجب اتفا    
وعالوة علـى ذلـك،     . ل عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها      حظر أسوأ أشكا  

  . حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أال يتم تشغيل األطفال أبداً يف ظروف حمفوفة باخلطر
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  أطفال الشوارع    
القـضايا املتعلقـة     تعرب اللجنة عن بالغ قلقها لعدم كفاية التدابري املتخذة ملعاجلة           -٧١

الذين يعيشون يف الشوارع الذين يتعرضون ألشكال متعددة مـن سـوء املعاملـة    باألطفال  
مرافق الرعاية البديلة وغياب آليات الدعم يف عني توافر كما يساورها القلق لقلة . واالستغالل

ا عامالن مهمان يفضيان باألطفال  ومه،املكان فيما خيص األطفال الذين يغادرون هذه الرعاية
كذلك إزاء ارتفاع خطر تعـرض هـؤالء    وُتعرب اللجنة عن قلقها     . شوارعلعيش يف ال  إىل ا 

األطفال لسوء املعاملة واالستغالل وعدم كفاية اخلدمات االجتماعية حلماية أطفال الشوارع           
  . مبا يف ذلك احلصول على اللباس واملسكن والرعاية الصحية والتعليم،وإعادة إدماجهم

، بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية الوطنية       لقيام با توصي اللجنة الدولة الطرف     -٧٢
  :والدولية، مبا يلي

نهجي لظروف أطفال الشوارع بغية احلصول على صورة دقيقة         املتقييم  ال  )أ(  
عن األسباب اجلذرية الكامنة وراء وضعيتهم وحجمها وتقدمي معلومات إىل اللجنة عـن             

  التقرير املقبل؛يف ذلك 
 شاملة تعاجل األسباب اجلذرية هلذه الظـاهرة بغيـة    وضع وتنفيذ سياسة    )ب(  

  منعها وتضييق نطاقها، مبشاركة نشطة من األطفال املعنيني؛
توفري احلماية الالزمة وخدمات الرعاية الصحية والتعلـيم واخلـدمات            )ج(  

  االجتماعية األخرى املالئمة ألطفال الشوارع؛
أنفسهم وتقدمي شكاوى ضد    توفري معلومات كافية هلم عن كيفية محاية          )د(  

  من يستغلوهنم؛
  . دعم برامج ملّ مشل األسر عندما خيدم ذلك مصاحل الطفل الفضلى  ) ه(  

  خطوط املساعدة اهلاتفية     
لعدد كبري من خطـوط املـساعدة        تالحظ اللجنة مع التقدير وضع الدولة الطرف        -٧٣

غري أن اللجنة تعرب عـن      . طفل مبا يف ذلك حقوق ال     ،اهلاتفية ملعاجلة قضايا حقوق اإلنسان    
قد ينجم   قلقها إزاء العدد الكبري من خطوط املساعدة اهلاتفية املختلفة املوجهة جملاالت حمددة           

سيما فيما خيص القضايا اليت ميكن أن تتطلب         عنه عدم قدرة األطفال على الوصول إليها، ال       
  .لدولةمتعددة من كيانات امشاركة كيانات 

 لألطفـال،   مالءمتـها انية الوصول إىل خطوط املساعدة اهلاتفية و      بغية حتسني إمك    -٧٤
عدة اهلاتفيـة لألطفـال   يف وضع خط موحد للمـسا توصي اللجنة، الدولة الطرف بالنظر      

 نياالختياريليها يب بشأن االتفاقية وبروتوكوحصول املوظفني العاملني فيه على التدروضمان 
باستكمال خط املـساعدة     كما توصي اللجنة  . فلاملراعي ملشاعر الط  املالئم  وتقدمي الدعم   

  . املقدَّمنيالدعمواهلاتفية عن طريق آلية رصد منتظمة وفعالة لضمان جودة املشورة 
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  إدارة شؤون قضاء األحداث    
بعض الربامج التدريبية بشأن قضاء األحداث وفّرت تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف        -٧٥

شرعت يف حماوالت لسّن تشريعات بشأن قضاء األحداث،        للعاملني يف جمال إنفاذ القانون و     
ال تزال تشعر ببالغ القلق إزاء عدم حتقيق حتسن مهم يف نظام الدولة املتعلق بقـضاء                إال أهنا   

، CRC/C/15/Add.77 (١٩٩٧أصدرهتما اللجنـة يف عـام       اللتني  األحداث رغم التوصيتني    
وال يزال يساورها   ). ٦٧ الفقرة   ،CRC/C/AZE/CO/2 (٢٠٠٦ويف عام   ) ٤٩ و ٢٨ن  االفقرت

  :القلق بوجه خاص ملا يلي
عدم اعتماد الدولة الطرف لتشريعات بشأن قضاء األحداث تعاجل وضـعية           )أ(  

  األطفال املخالفني للقانون وفقاً ألحكام االتفاقية؛
عدم وجود موظفني عاملني يف جمال إنفاذ القانون متخصصني يف إجـراء              )ب(  

  األطفال املخالفني للقانون؛ ة باألطفال واستجوابالتحقيقات املتعلق
  ماً عليها بوصفهم راشدين؛  عا١٨جرائم يتم حماكمة األشخاص ما دون وجود   )ج(  
يف احلبس االحتياطي لفتـرات     أحياناً   عاماً   ١٨وضع األشخاص دون سن       )د(  
  تجزات؛سيما يف حالة النساء احمل  ال، فصل احملتجزين الصغار عن الكبارعدمطويلة و
 إمكانيـة  و ،يف بدائل للحرمان من احلرية وتطبيقها     مبا فيه الكفاية    النظر  عدم    ) ه(  

   سنوات؛١٠لفترة تصل إىل   عاما١٨ًاحلكم بالسجن على األشخاص الذين تقل أعمارهم عن 
يـشكل  غالبـاً مـا      و تكون سيئة وغري مناسـبة    كثرياً ما   ظروف احلبس     )و(  

  االكتظاظ مسألة خطرية؛
قدمة لألشـخاص   عدم كفاية خدمات التعايف واملساعدة وإعادة اإلدماج امل         )ز(  

  . عاما١٨ً الذين تقل أعمارهم عن املخالفني للقانون
تكرر اللجنة توصياهتا السابقة وحتث الدولة الطرف على مواءمة نظـام قـضاء               -٧٦

متـه  ، ومواء ٤٠ و ٣٩ و ٣٧األحداث مواءمةً كاملة مع االتفاقية، وخباصة مع املـواد          
كذلك مع معايري األمم املتحدة يف جمال قضاء األحداث، مبا يف ذلك قواعد األمم املتحدة               

، ومبادئ األمم املتحـدة     )قواعد بيجني (النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث       
، وقواعد األمم املتحدة الـدنيا      )مبادئ الرياض التوجيهية  (التوجيهية ملنع جنوح األطفال     

 واملبادئ التوجيهية بشأن اإلجراءات املتعلقة      ، األحداث احملرومني من حريتهم    بشأن محاية 
 وتوصية اللجنة اليت قدمتها يف يومها املخصص للمناقشة ،باألطفال يف نظام العدالة اجلنائية

). ٢٣٨ إىل ٢٠٣، الفقرات مـن  CRC/C/46انظر الوثيقة (العامة بشأن قضاء األحداث     
  :جنة الدولة الطرف مبا يليويف هذا الصدد، توصي الل
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النظر يف سّن قانون بشأن قضاء األحداث عن طريق عمليـة تـشاورية               )أ(  
مفتوحة تضم اجملتمع املدين وتعاجل بشكل كامل املوارد واالحتياجات التقنية الالزمة لسري            

سّن التشريعات ويف الـسجون ويف      املهنيني العاملني يف جمال     عملها وضمان تدريب مجيع     
  إىل حني إقامة نظام قضاء لألحداث؛ إنفاذ القانون بشأن االتفاقية لجما

سـيما   شرطة متخصصة يف قضايا األطفـال، ال      دائرة  النظر يف إنشاء      )ب(  
  ت واستجوابات تراعي مشاعر الطفل؛يتعلق بالتدريب على إجراء حتقيقا فيما

 ١٨سـن   دون  األشخاص  أال ُيحرم   اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان        )ج(  
 وخاصة من خالل وضع وتنفيـذ       ،وألقصر فترة ممكنة  أخري  إجراء   ك إالّعاماً من حريتهم    

 مبا يف ذلك إنشاء مراكز بدائل اإلجراءات القضائية         ،بدائل عن عقوبة احلرمان من احلرية     
  أو عيادات قانونية لألطفال املخالفني للقانون؛/و

خاصـة  و،  تجـزين احمل عاماً   ١٨كل األشخاص دون سن     فصل  ضمان    )د(  
   من قانون تنفيذ العقوبات اجلنائية؛١-٧٢ عن الكبار وفق ما تقتضيه املادة ،النساء

 ١٨اختاذ خطوات عاجلة لتحسني ظروف احتجاز األشخاص دون سن            ) ه(  
   التام مع املعايري الدولية؛ هذه الظروفوحتقيق توافقإىل حد كبري عاماً 

 احملرومني من حريتهم بربنامج كامل  عاما١٨ًتزويد األشخاص دون سن   )و(  
  ؛)مبا يف ذلك التربية البدنية(من األنشطة التثقيفية 

تدريب املهنيني العاملني يف جمال التعايف وإعادة إدماج األطفال وإنـشاء             )ز(  
وحدات خاصة داخل الشرطة للتعامل مع حاالت مجيع األشخاص الذين تقل أعمـارهم             

  ؛ سنة املخالفني للقانون١٨ عن
املساعدة التقنية من فريق األمم املتحدة املشترك بني الوكـاالت          التماس    )ح(  

 ومنظمة األمم   ، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية      ،املعين بقضاء األحداث  
  .، من مجلة آخرينحلقوق اإلنسان ومفوضية األمم املتحدة السامية ،املتحدة للطفولة

  جلرائممحاية الشهود وضحايا ا    
، من خالل أحكام ولوائح تنظيميـة،      بالقيامتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف        -٧٧

أو شهود اجلرائم، على سبيل املثـال األطفـال         /مجيع األطفال ضحايا و   مالئمة، بتزويد   
ضحايا سوء املعاملة والعنف املرتيل واالستغالل اجلنسي واالقتصادي واخلطف واالجتـار           

الدولة الطرف  ، كما توصي    احلماية وفق ما تقتضيه االتفاقية    ب ،ائموالشهود على هذه اجلر   
املبادئ التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقـة باألطفـال ضـحايا اجلرميـة       مبراعاة  

  ).، املرفق٢٠٠٥/٢٠اجمللس االقتصادي واالجتماعي القرارقرار (والشهود عليها 



CRC/C/AZE/CO/3-4 

25 GE.12-41317 

  نسانالتصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإل  -حاء  
تشجع اللجنة الدولة الطرف، من أجل مواصلة تعزيز الوفاء حبقوق اإلنـسان،              -٧٨

االنضمام إىل مجيع الصكوك األساسية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك االتفاقية الدولية            على  
  .حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

  التعاون مع اهليئات اإلقليمية  -طاء  
 الطرف بالتعاون مع جملس أوروبا من أجل تنفيذ االتفاقية يف توصي اللجنة الدولة  -٧٩

  .الدولة الطرف ويف بقية الدول األعضاء يف جملس أوروبا

  املتابعة والنشر  -ياء  
مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيـذ هـذه        باختاذ  توصي اللجنة الدولة الطرف       -٨٠

 واهليئـات   ،ضاء احلكومة، والربملـان   التوصيات تنفيذاً كامالً بوسائل منها إحالتها إىل أع       
اإلقليمية، وغريها من احلكومات احمللية، عند االقتضاء، من أجل النظر فيها على النحـو              

  .الواجب واختاذ اإلجراءات الالزمة بشأهنا
توصي اللجنة كذلك بأن تتيح الدولة الطرف على نطاق واسع جبميع اللغـات               -٨١

الدوريني الثالث والرابع والردود اخلطيـة      لتقريرين  لمع  تقريرها اجلا املستخدمة يف البالد    
الـيت اعتمـدهتا    ) املالحظات اخلتامية (والتوصيات املتصلة هبا    املقدمة من الدولة الطرف     

عن طريق اإلنترنت لعامـة اجلمهـور       ) على سبيل املثال ال احلصر    (اللجنة، مبا يف ذلك     
 الـشباب واجملموعـات املهنيـة       ومنظمات اجملتمع املدين ووسائل اإلعالم وجمموعـات      

  . الوعي باالتفاقية وتنفيذهاإثارةواألطفال، من أجل إثارة النقاش و

  التقرير املقبل  -كاف  
الدوريني اخلامس  اجلامع للتقريرين   تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها          -٨٢

 الطـرف   الدولةنظر  وتوجه اللجنة   . ٢٠١٨مارس  / آذار ١١والسادس يف موعد أقصاه     
 CRC/C/58/Rev.2(املنسقة اخلاصة مبعاهدة بعينها لتقدمي التقـارير،        إىل مبادئها التوجيهية    

 وتذّكر اللجنة الدولة الطرف   . ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١اليت اعتمدت يف    ) Corr.1و
 ٦٠ بأن التقارير اليت تعد يف املستقبل ينبغي أن متتثل للمبادئ التوجيهيـة وأال تتجـاوز              

وإذا . وحتث اللجنة الدولة الطرف على تقدمي تقريرها وفقاً للمبادئ التوجيهيـة          . صفحة
جتاوز التقرير املقدم العدد األقصى احملدد للصفحات، سيطلب إىل الدولة الطرف مراجعة            

ر اللجنة بأنـه ال     وتذكّ. تقريرها وإعادة تقدميه وفقاً للمبادئ التوجيهية املشار إليها أعاله        
ة التقرير ألغراض استعراضه من قبل اهليئة املنشأة مبوجب املعاهـدة إذا            ميكن ضمان ترمج  

  .تعذر على الدولة الطرف إعادة النظر فيه وتقدميه مرة ثانية
        


