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 الطفلجلنة حقوق 
 الدورة التاسعة واخلمسون

 ٢٠١٢فرباير / شباط٣ -يناير / كانون الثاين١٦

  مـن  ٤٤الدول األطراف مبوجب املادة     املقدمة من   تقارير  الالنظر يف       
 االتفاقية

 ميامنار: املالحظات اخلتامية    

) CRC/C/MMR/3-4(الثالث والرابع مليامنـار     املدَمجني  لتقريرين الدوريني   انظرت اللجنة يف      -١
 ١٩ني يف   تاملعقـود ) CRC/C/SR.1676 و CRC/C/SR.1675انظر   (١٦٧٦ و ١٦٧٥ جلستيهايف  

 ٢٠١٢فربايـر   / شـباط  ٣ يف   ةد املعقو ١٦٩٧ جلستها واعتمدت يف    ٢٠١٢يناير  /كانون الثاين 
 .املالحظات اخلتامية التالية

 مقدمة  -أوالً  

ترحب اللجنة بالتقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثالث والرابـع الـذي قدمتـه               -٢
ــة ــرف  الدول ــالردود ) CRC/C/MMR/3-4(الط ــةوب ــسائل اخلطي ــة امل ــى قائم  عل

)CRC/C/MMR/Q/3-4/Add.1(.     لحوار البناء الذي جرى مـع       وتعرب اللجنة عن تقديرها ل
 .الذي ميثل قطاعات متعددةوفد الدولة الطرف 

 تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته  -ثانياً  

 وتعتـربه   ،٢٠٠٥عام  يف  اللجنة اعتماد قانون مناهضة االجتار باألشخاص       تالحظ    -٣
 .إجيابياً أمراً
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يق على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنـسان التاليـة أو       بالتصد وترحب اللجنة أيضاً    -٤
 :االنضمام إليهاب

وبغـاء  بيع األطفال   املتعلق ب الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل        )أ(  
 ؛٢٠١٢  عام يف،واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيةاألطفال 

 ؛٢٠١١عام  يف ،اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  )ب(  

  .٢٠٠٨  عاميف، )آسيان(يثاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا م  )ج(  

 :بالتدابري املؤسسية والسياساتية التاليةاً أيضاً وحتيط اللجنة علم  -٥

 ؛لقمع االجتار باألشخاص ٢٠٠٦عام يف ئة مركزية إنشاء هي  )أ(  

قوق الطفل من متابعة الـشكاوى      املعنية حب إنشاء آلية متكّن اللجنة الوطنية        )ب(  
 بشأن األعمال املرتكبة حبق األطفال؛قدمة امل

طـة  اخل، و )٢٠١٥-٢٠٠٦(ألطفـال   من أجل ا  وطنية  العمل  الوضع خطة     )ج(  
 )٢٠١٥-٢٠٠٣(وخطة العمل الوطنية    ) ٢٠١٤-٢٠١٠ (األطفالوطنية لصحة   الستراتيجية  الا
والتخفيف من  يف إطار خطة التنمية الريفية      املضطلع هبا   ، واألنشطة التعليمية    "التعليم للجميع "

ادفة ، واخلطة االستراتيجية الوطنية لصحة املراهقني، وخطة العمل اهل        )٢٠١٥-٢٠١١(الفقر  
إىل القضاء على عمل األطفال، وخطة العمل الوطنية اخلمسية ملكافحـة االجتـار بالبـشر               

 . األطفالتنظيم قوة شرطة خاصة حلماية الرامية إىل طة اخل، و)٢٠١١-٢٠٠٧(

الدولة الطرف إىل املقرر اخلاص املعـين حبالـة         وجهتها  ة الدعوة اليت     اللجن وتالحظ  -٦
 . وتعتربها أمراً إجيابيا٢٠١١ً و٢٠١٠  عاميحقوق اإلنسان يف ميامنار يف

  الرئيسية والتوصياتالقلقجماالت   -ثالثاً  

 )من االتفاقية ٤٤من املادة  ٦ والفقرة ٤٢ و٤ املادتان(التدابري العامة للتنفيذ   -ألف  

 التوصيات السابقة للجنة    

أوجـه القلـق    ترحب اللجنة باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف ملعاجلة بعض          بينما    -٧
، )CRC/C/15/Add.237(وقت النظر يف التقرير الثاين للدولة الطرف        قُدمت  والتوصيات اليت   

 . أو مل ُتلّب إطالقاًعلى حنو كاف مل ُتلّب هنا تأسف ألن معظم توصياهتا فإ

التوصـيات  لتلبية  وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة            -٨
نفذ بعد، وال سـيما     ُتمل  واليت  الواردة يف املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري الثاين         

وباحلـصول علـى    مسلحة وبالتمييز   باألطفال املنخرطني يف نزاعات     املتصلة  التوصيات  
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يف الوقـت   على أن تـوفر     اً  وحتث اللجنة الدولة الطرف أيض    . مالصحة والتعلي خدمات  
 . متابعة كافية للتوصيات الواردة يف هذه املالحظات اخلتاميةنفسه 

 اتالتشريع    

أن قـانون الطفـل     مـن   مبا أشارت إليه الدولة الطـرف       اً  حتيط اللجنة علم  بينما    -٩
تشعر بالقلق ألن مجيع فإهنا قية، بعض أحكام االتفاتضمينه  قيد املراجعة من أجل     ١٩٩٣ لعام

ج بعد بالكامل يف القانون الوطين وأن األحكام القانونيـة          دَرمبادئ االتفاقية وأحكامها مل تُ    
عن قلقها إزاء تطبيـق مـصادر    اً  وتعرب اللجنة أيض  . التفاقية ما زالت سارية   املتعارضة مع ا  

ض جهود الدولة الطرف الرامية    يقّوقد  ا  ، وال سيما القوانني املدونة والعرفية، مم       للقانون خمتلفة
 .إىل مواءمة تشريعها مع االتفاقية

قـانون الطفـل    تعـّدل، دون إبطـاء،      وحتث اللجنة الدولة الطرف علـى أن          -١٠
 ةشـامل جتري مراجعة   تضمينه مجيع مبادئ االتفاقية وأحكامها وأن       كفل   وت ١٩٩٣ لعام

 .والعرفية، جلعلها متتثل لالتفاقية، وال سيما القوانني املدونة ة الوطنياتللتشريع

 التنسيق    

 ،لفترة طويلة ساكنة   اليت ظلت    ،تالحظ اللجنة أن اللجنة الوطنية حلقوق الطفل      بينما    -١١
ـ تشعر بالقلق إزاء استدامتها وواليتـها و فإهنا  اً،مؤخرأُعيد تنشيطها  قد    املخصـصة  واردامل

الـوزارات  إزاء نقص التعاون بـني      اً  يضعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق أ      و. لتشغيلها
الالمركزيـة الـيت    إضفاء   املشاركة يف تنفيذ األنشطة املتعلقة باالتفاقية وإزاء عملية          ةختلفامل
وإزاء العدد القليل مـن اهليئـات       الواليات واحملافظات واملناطق،    بعد يف مجيع    ُيؤخذ هبا    مل

 .التنفيذية املنشأة على مستوى البلدات

اللجنة الوطنيـة حلقـوق     ضمان أن تعمل    للجنة الدولة الطرف على     وحتث ا   - ١٢
تزويد هذه اللجنـة    الداعية إىل   وتؤكد من جديد توصيتها     على أساس مستمر    الطفل  

تنسيقاً كي تنسق مجيع أنشطتها املتعلقة بتنفيذ االتفاقية        لوموارد  سلطات  يلزم من     مبا
 إىل مـستوى احملافظـات      يالقطروى  املستمن  اً   وعمودي ،بني الوزارات اً  أفقي ،فعاالً

 . والبلداتواملناطق 

 خطة العمل الوطنية    

مـن  يف خطة العمل الوطنية     معّبر عنها   تالحظ اللجنة وجود استراتيجية وطنية      بينما    -١٣
القطاعيـة املختلفـة    تشعر بالقلق ألن خطط العمل      فإهنا  ،  )٢٠١٥-٢٠٠٦(ألطفال  أجل ا 

 ،)٢٠١٤-٢٠١٠(األطفال اخلطة االستراتيجية الوطنية لصحة  املتعلقة باألطفال، مثل    القائمة  
) ٢٠١٥-٢٠٠٣( وخطة العمـل الوطنيـة       ،واخلطة االستراتيجية الوطنية لصحة املراهقني    

. ألطفـال مـن أجـل ا     مبا يكفي مع خطة العمل الوطنية        ، ليست منسقة  "التعليم للجميع "
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ألطفـال  من أجل ا   خطة العمل الوطنية     ليت تفيد بأن  إزاء التقارير ا  اً  اللجنة بالقلق أيض   وتشعر
وجود   ال بالقدر الكايف وبأن املوارد البشرية واملالية املخصصة لتنفيذها حمدودة وبأنه         ُتنشر   مل

 .ألي آلية مالئمة لرصد تنفيذها

تكـون  أن لضمان وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة            -١٤
الـيت  املختلفـة   ألطفال متناسقة مع خطط العمل القطاعية       من أجل ا  خطة العمل الوطنية    

مـن  طة العمل الوطنية خصص خلُتبأن اً  وتوصي اللجنة أيض  . تغطي مجيع جوانب االتفاقية   
ـ  توصي كذلك   هي  و. ألطفال املوارد البشرية والتقنية واملالية املالئمة     أجل ا  نظم بإجياد ال

 .لتنفيذ اخلطة ورصدهاالضرورية 

 لتنفيذل لاملستقرصد ال    

           /بإنشاء اللجنة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان يف تـشرين األول           اً  حتيط اللجنة علم    -١٥
لكن اللجنة تـشعر بـالقلق إزاء       و. قوق األطفال حلاً  خاصاً   اليت تضم قسم   ،٢٠١١أكتوبر  

 :يلي ما

 للجنة؛نشئ مقانون عدم وجود   )أ(  

 ؛حكوميون سابقونموظفون أعضاء اللجنة، وهم احلكومة ومركز   )ب(  

 تضمن استقالهلا وفعاليتها؛  الاملوارد املالية احلالية للجنة اليت  )ج(  

 .نقص الوضوح خبصوص القسم اخلاص حلقوق األطفال  )د(  

 : ما يليوتشجع اللجنة الدولة الطرف على  -١٦

يكون هلـا مركـز   اعتماد قانون إنشاء مؤسسة مستقلة حلقوق اإلنسان       )أ(  
حقـوق  ومحايـة   تعزيز  لملؤسسات الوطنية   املتعلقة مبركز ا  لمبادئ  لتثل  ميعلى حنو   ووالية  

) ٢٠٠٢(٢التعليق العام للجنة رقم     على أن ُيؤخذ يف احلسبان      ،  )مبادئ باريس (اإلنسان  
 ؛الطفل حقوقومحاية املؤسسات الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان يف تعزيز املتعلق بدور 

املؤسـسات الوطنيـة     جهات منها قـسم      املساعدة التقنية من  التماس    )ب(  
 حلقوق اإلنسان يف هذا الصدد؛السامية ألمم املتحدة املفوضية اآلليات اإلقليمية التابع و

ـ  ضمان أن هذه اآللية الوطنية        )ج(   وارد بـشرية وتقنيـة وماليـة       مزوَّدة مب
 وكافية؛ مستقلة

ـ اً  ضمان امتالك املؤسسة املستقلة حلقوق اإلنسان قسم        )د(   حلقـوق   اًخاص
دور هذه املؤسسة املتعلق باالتفاقيـة  من أجل جعل   األطفال يرأسه مفوض معين باألطفال      

 .ما يكونأوضح وأقوى 
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 ختصيص املوارد    

للموارد املخصصة  اً  جتدد اللجنة اإلعراب عن قلقها البالغ إزاء املستوى املنخفض جد           -١٧
 والنقص احلاد يف املوارد املاليـة       ،يةالتعليم والصحة والتغذ  اً  للقطاعات االجتماعية، وخصوص  

، وعلى العكس االرتفاع غري املتناسب يف املوارد املالية        حقوق الطفل وتعزيز  حلماية  املخصصة  
عـالوة علـى    و. اململوكة للدولة ملؤسسات األعمال   العسكرية و للمؤسسة  العامة املخصصة   

 .يزانيةذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود شفافية يف عملية امل

حتـث  ) ٢٠، الفقـرة    CRC/C/15/Add.237(للجنة  ويف ضوء التوصية السابقة       -١٨
 : االضطالع مبا يلياللجنة الدولة الطرف على

 من االتفاقية مـن أجـل       ٤للمادة  اً  يزانية وفق يف امل كافية  ختصيص موارد     )أ(  
ـ    زيادة  اً  وخصوصالطفل  حقوق  إعمال   ة، مبـا يف    امليزانية املخصصة للقطاعات االجتماعي

 احلصر، التعليم والصحة والتغذية، وجلميع جماالت حقوق الطفل؛  الاملثالذلك، على سبيل 

اتباع نظام يف إعداد امليزانية يراعي حقوق الطفل ويتضمن اعتمـادات             )ب(  
صودة لـشؤون   حمددة يف امليزانية ومؤشرات تسمح برصد وتقييم خمصصات امليزانية املر         

  األطفال؛
حرمان حاالت الذين يعيشون امليزانية لألطفال استراتيجية يف بنود حتديد   )ج(  

أطفـال  اً خـصوص وللخطر ميكن أن تقتضي تدابري اجتماعية إجيابية، حاالت التعرض   أو  
 واألطفـال   ،احلدوديةاملناطق   وأطفال املناطق النائية و    ،األقليات اإلثنية والدينية  مجاعات  

واألطفال املتـضررين بفـريوس نقـص املناعـة          ، وأطفال الشوارع  اً،املشردين داخلي 
عـدم  من  أكد   والت ، واألطفال الفقراء  ، واأليتام ، واألطفال ذوي اإلعاقة   ،اإليدز/البشري

الكـوارث   وأ ،بنود امليزانية املذكورة حىت يف حاالت األزمات االقتصادية       االنتقاص من   
 ؛ األخرىالطوارئأو حاالت الطبيعية 

بطريقة شفافة وقائمة على املشاركة مـن خـالل         ضمان وضع امليزانية      )د(  
 خاصة مع األطفال واجملتمع املدين؛و ،احلوار العام

التوصيات اليت قدمتها اللجنة أثناء يـوم املناقـشة         أن تؤخذ يف احلسبان       )ه(  
 ". مسؤولية الدول-املوارد املخصصة إلعمال حقوق الطفل " بشأن ٢٠٠٧العامة يف عام 

 الفساد    

يف الدولة الطرف وما زال سـوء       اً  مستشريما زال   للجنة بالقلق ألن الفساد     تشعر ا   -١٩
 .حقوق الطفلإعمال ميكن أن تعزز كان ل مسار املوارد اليت استخدام املوارد العامة حيّو

وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابري فورية ملكافحة الفساد، مبـا يف                -٢٠
 ،الفـساد ملناهضة  محالت  وتنظيم   ،الفسادملناهضة  سة  ذلك عرب وضع وتنفيذ قانون وسيا     
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وبناء القدرات املؤسسية من أجل الكشف عن حاالت الفساد والتحقيق فيها ومقاضـاة             
 . على حنو فّعالاملسؤولني عنها

 حقوق الطفل وقطاع األعمال    

تالحظ ا  فإهن الدولة الطرف املتعلقة مبعايري العمل،       اتتشريعباً  حتيط اللجنة علم  بينما    -٢١
، واململوكة للدولة السلبية ألنشطة الشركات اخلاصة     منع التأثريات   غياب إطار تشريعي ينظم     

 وينظم احلمايـة    بالطاقةالكبرية املتصلة   القطاعات االستخراجية والقطاعات    وبصورة رئيسية   
ـ         . من هذه التأثريات وتقدمي اجلْبر بشأهنا      ل وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء آثـار عم
 وتـدهور  ،ألطفـال األوضاع املعيشية ل و،اخلطرالعمل األطفال، وال سيما العمل القسري و     

 . والعوائق اليت حتول بينهم وبني حريتهم يف التنقل، واملخاطر الصحية،البيئة

 : القيام مبا يليوحتث اللجنة الدولة الطرف على  -٢٢

 والـصناعة،   ألعماللنشاط ا سياسات  إطار تنظيمي و  ما يلزم من    وضع    )أ(  
الكبرية واملشاريع اإلمنائية   ) النفط والغاز (فيما يتعلق بالصناعات االستخراجية     اً  وخصوص

 مثل السدود واألنابيب لضمان أهنا تراعي حقوق األطفال وحتميها؛

سؤولية االجتماعية والبيئيـة    املاالمتثال للمعايري الدولية والوطنية بشأن        )ب(  
األطفال، من أي تأثريات ضارة نامجـة       اً  ات احمللية، وخصوص  بغية محاية اجملتمع  لشركات  ل

األعمال التجارية وحقـوق    املتعلقة ب مع املبادئ التوجيهية    اً  عن العمليات التجارية، متاشي   
نـشاط  وإطار " احلماية واالحترام واالنتصاف"تنفيذ إطار األمم املتحدة املعنون    : اإلنسان

 ٢٠٠٨ يعـام يف ا جملس حقـوق اإلنـسان     األعمال وحقوق اإلنسان اللذين اعتمدمه    
 . على التوايل٢٠١١و

 مجع البيانات    

حتـسني نظـم    الراميـة إىل    ببعض مبادرات الدولة الطرف     اً  علمحتيط اللجنة   بينما    -٢٣
يد الوطين بشأن    بني اإلدارات وبالتقدم احملرز يف مجع البيانات على الصع         ةاملعلومات املشترك 

تشعر بالقلق إزاء   فإهنا  ألطفال،  لدي واحلالة الصحية والتعليمية     االقتصا -الوضع االجتماعي   
بـة بـشأن    نقص االتساق املنهجي يف االضطالع جبمع البيانات وعدم وجود بيانـات مبوَّ           

 .شمولة باالتفاقيةاملاالت اجمل

جلمع البيانات بدعم من      شامالًاً  نظامتنشئ  وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن         -٢٤
حقـوق  إعمال  لتقييم التقدم احملرز يف     اً   حتلل البيانات اجملمعة باعتبارها أساس     شركائها وأن 

وينبغـي تبويـب    . سياسات وبرامج من أجل تنفيذ االتفاقية     وضع  وللمساعدة على    الطفل
 - واإلثنية واخللفيـة االجتماعيـة       وقع اجلغرايف املالبيانات حسب الفئة العمرية واجلنس و     

بإعطاء األولوية لبناء   اً  وتوصي اللجنة أيض  . وضع مجيع األطفال  حتليل   االقتصادية لتيسري 
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األدلـة  للتمكن من تـصميم     الصعيدين القطري ودون القطري     قدرات املؤسسات على    
 . لرصد السياسات والربامج وتقييمها والتأثري فيهاها واستخدامها وحتليلهاووضع

 والتوعيةالنشر     

قـد ُنظمـت وأن     خاصة بالتوعية والتدريب    حلقات عمل   أن  اللجنة  بينما تالحظ     -٢٥
قوق اإلنسان حبتشعر بالقلق ألن نطاق التوعية باالتفاقية و قد ُنشرت، فإهنا  من االتفاقيةاًنسخ
بالقلق إزاء عدم وجود نظام لضمان التعريف       اً  وتشعر اللجنة أيض  . بصفة عامة اً  حمدودزال   ما

 .باالتفاقية على نطاق واسع

 : القيام مبا يليولة الطرف علىوحتث اللجنة الد  -٢٦

يف الدراسية  إدراج قضايا حقوق الطفل بصورة منهجية يف مجيع املناهج            )أ(  
االتفاقية، املتعلقة ب وتعزيز برامج التوعية، مبا يف ذلك احلمالت         ةختلفالتعليم امل مستويات  

 ؛ احملليةسر واجملتمعاتيف صفوف األطفال واملراهقني واُأل

ـ ل وطنية للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان كما أُ        وضع خطة عم    )ب(   ي وِص
 .بذلك يف إطار الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان

 التدريب    

مقـدمي اخلـدمات    لدى   اًباالتفاقية ما زال حمدود   الوعي  تشعر اللجنة بالقلق ألن       -٢٧
 ،صحة والرفاه االجتمـاعي   التعليم وال يف جماالت   العاملني مع األطفال وألجلهم، مبا يف ذلك        

 . ويف مجيع أشكال الرعاية البديلة، ومرافق األحداث،وقطاعي العدالة واألمن

مـع األطفـال وألجلـهم      اليت تعمل   مجيع الفئات املهنية    تزويد  وتوصي اللجنة     -٢٨
 والـشرطة   نيالقضاة واحملام اً   األطفال، وخصوص  حقوقبشأن  التدريب املالئم واملنهجي    ب

 يف مجيع أشـكال     ني والعامل نيس يف اجملالني الصحي واالجتماعي واملدر     نيملواجليش والعا 
 .الرعاية البديلة

 التعاون مع اجملتمع املدين    

تشعر فإهنا  يف التعاون مع اجملتمع املدين،      اً  بالتقدم احملرز مؤخر  اً  حتيط اللجنة علم  بينما    -٢٩
السياسات والربامج وضع يف طفال، مشاركة األاً بالقلق ألن مشاركة اجملتمع املدين، وخصوص

إلشراك اجملتمع املدين يف    اليت ُبذلت   ألن اجلهود   اً  وتشعر اللجنة بالقلق أيض   . زالت حمدودة  ما
. تنفيذ االتفاقية غري كافية وألن درجة عدم الثقة بني اجملتمع املدين واحلكومة ما زالت عاليـة         

 األفراد  ه جيري عقاب  رير اليت تفيد بأن   عالوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها بشأن التقا        و
مع اآلليـات   وبسبب العمل   بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان      بسبب االضطالع   واملنظمات  

 .الدولية حلقوق اإلنسان
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 : القيام مبا يلي علىقوة وحتث اللجنة الدولة الطرف ب  -٣٠

نفيـذ  تيسري مشاركة منظمات اجملتمع املدين واألطفال يف مجيع جوانب ت           )أ(  
 ياسات والربامج ورصدها وتقييمها؛االتفاقية، مبا يف ذلك وضع الس

باملدافعني عن حقوق اإلنـسان     اً  اختاذ خطوات ملموسة لالعتراف قانون      )ب(  
غون عن انتهاكات حلقـوق  يف ذلك املدافعون الذين يبلّمبن عملهم ولتيسري هذا العمل،  بو

م ولكي تتمكن املنظمات غري احلكومية من       الطفل لكي تتخذ الدولة الطرف اإلجراء املالئ      
 بطريقة متـسقة مـع      ،احلدوديةاملناطق  بأمان، مبا يف ذلك يف املناطق النائية و       مهامها  أداء  

 مبادئ اجملتمع الدميقراطي؛

قمع املدافعني عن حقوق اإلنـسان، مبـن        القيام دون إبطاء بوضع حد ل       )ج(  
سان وضمان عدم احتجاز أحد بـسبب       فيهم من يضطلعون بالتثقيف يف جمال حقوق اإلن       

 . أنشطته املشروعة والسلمية يف الدفاع عن حقوق اإلنسان

 التعاون الدويل    

 القلق يـساور    ما زال رغم التطورات السياسية اإلجيابية األخرية يف الدولة الطرف،           -٣١
وذلك طفل إعمال حقوق المن أجل مساعدة دولية حمدودة إىل أنه مل ُتقدَّم سوى اً اللجنة نظر

 .حالة حقوق اإلنسان يف البلداالفتقار إىل حتّسن نتيجة ألمور منها 

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على بذل مجيع اجلهود الالزمة لتحـسني حالـة               -٣٢
حقوق اإلنسان يف البلد، مبا يف ذلك استخدام مواردها إىل أقصى حد من أجل إعمـال                

 . التعاون الدويلحقوق الطفل، ومن مث توفري األساس لزيادة

 ) من االتفاقية١املادة (تعريف الطفل   -باء  

بوجود مشروع لتعديل قانون الطفل يرمي إىل رفـع سـن           اً  حتيط اللجنة علم  بينما    -٣٣
ـ و)  عامـاً  ١٦إىل حد سن    (طفل  التشعر بالقلق إزاء التمييز احلايل بني       فإهنا  الطفل،   شاب ال

زواج اإلناث يف   قانونية   و ؛لزواج للذكور ان  سحد أدىن ل  وعدم وجود   )  عاماً ١٨ و ١٦ بني(
 . مع موافقة األبويناً  عام١٤سن 

الداعيـة  ) ٢٦، الفقـرة    CRC/C/15/Add.237(وجتدد اللجنة توصيتها السابقة       -٣٤
ا لكي تعرف الطفل على أنه أي شـخص دون          اهتتستعرض الدولة الطرف تشريع   أن   إىل

 .اً عام١٨سن بواج الذكور واإلناث وحتدد السن القانوين األدىن لزاً  عام١٨سن 
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 )  من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (املبادئ العامة   -جيم  

 عدم التمييز    

بشأن األشكال  ) ٢٧، الفقرة   CRC/C/15/Add.237(جتدد اللجنة اإلعراب عن قلقها        -٣٥
حبـق  أشكال التمييـز    اً  يف الدولة الطرف، وخصوص   اً  املتعددة للتمييز الذي ما زال موجود     

مجاعـات   مثل األطفال املنتمني إىل      ،واحلرمانمخاطر  للالتعّرض   واألطفال يف أوضاع     البنات
املنـاطق   واألطفال من املناطق النائيـة و      ،)يف ذلك أطفال الروهينغيا   مبن  (أقليات إثنية ودينية    

 ن بفريوس نقص  و واألطفال املصاب  ، وأطفال الشوارع  ،ن داخلياً و واألطفال املشرد  ،احلدودية
 . واألطفال الفقراء، واأليتام، اإلعاقةو واألطفال ذو،اإليدز/البشرياملناعة 

 : القيام مبا يليوحتث اللجنة الدولة الطرف على  -٣٦

إجراء التغيريات التشريعية الالزمة لضمان عدم التمييز علـى أسـاس             )أ(  
يف جاً صـرحياً    إدرا وإدراج مبدأ عدم التمييز على أي أساس         ،اجلنس أو اإلثنية أو الدين    

 مجيع التشريعات والسياسات اجلديدة؛ 

حبـق  التمييز حبق األطفال فرادى أو      وإزالة  اعتماد تدابري وتنفيذها ملنع       )ب(  
 مجاعات حمددة من األطفال احملرومني؛

 لتمييز؛املترتبة على ابشأن التأثريات الضارة عامة محالت توعية تنظيم   )ج(  

ذات التـدابري والـربامج     عن  معلومات  ملقبل   تقريرها الدوري ا   تضمني  )د(  
متابعة قد اضطلعت هبا يف معرض      الدولة الطرف   تكون  تفاقية حقوق الطفل اليت     الصلة با 

ملؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنـصري       ا يف   يناإلعالن وبرنامج العمل املعتمد   
مية املعتمدة يف مـؤمتر     وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب وكذلك الوثيقة اخلتا         

 .٢٠٠٩، لعام ديرباننتائج استعراض 

 مصاحل الطفل الفضلى    

 مـن   ٢٧مـذكور يف املـادة      الفضلى  لطفل  ا اللجنة أن مبدأ مصاحل      بينما تالحظ   -٣٧
 الدولة الطرف ألنغري كافية و  ما زالت   تشعر بالقلق ألن املعرفة هبذا املبدأ       فإهنا  الطفل،   قانون

ـ يف أي إلدراجه يف أي تشريع آخر أو      أي إجراء   مل تتخذ    اً ميزانيات أو لضمان تطبيقه تطبيق
 .يف القرارات القضائية واإلداريةاً كافي

ضـمان أن مبـدأ     الرامية إىل   وحتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها          -٣٨
مدرجة على حنو مالئم ومطبقة باتـساق يف مجيـع اإلجـراءات            الفضلى  لطفل  امصاحل  
 واإلدارية والقضائية ومجيع السياسات والربامج واملشاريع املتعلقـة باألطفـال           التشريعية

أن يرتكز املنطق القانوين جلميع األحكام والقرارات القضائية اً وينبغي أيض. واملؤثرة عليهم
 .واإلدارية على هذا املبدأ
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 احترام آراء الطفل    

) ٣٢، الفقـرة    CRC/C/15/Add.237(وجتدد اللجنة اإلعراب عن شعورها بـالقلق          -٣٩
ن الدولـة   ألد من احترام آرائهم و    حت تاملواقف التقليدية إزاء األطفال يف اجملتمع ما زال        ألن

يف اً  ، وخـصوص  راء األطفال آل االعتبار الواجب لضمان إيالء   الطرف مل تتخذ تدابري كافية      
 ،داخـل األسـرة   ووالعمليات األخرى ذات الصلة      والعمليات اإلدارية    ، واملدارس ،احملاكم
 . ويف اجملتمع ككل،ذلك من املؤسسات وغري

بشأن ) ٢٠٠٩(١٢جنة رقم    من االتفاقية والتعليق العام لل     ١٢ويف ضوء املادة      -٤٠
، )٣٣، الفقـرة    CRC/C/15/Add.237(حق الطفل يف االستماع إليه وتوصيتها الـسابقة         

االعتبار الواجـب يف    آراء األطفال ب  حتظى  تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن        
وغري والعمليات األخرى ذات الصلة، ويف املرتل،       والعمليات اإلدارية    ، واملدارس ،احملاكم

عن طريق  وميكن حتقيق ذلك    .  ويف اجملتمع ككل يف كل ما يتعلق هبم        ،ذلك من املؤسسات  
 ، وتدريب املهنيني العـاملني مـع األطفـال وألجلـهم       ،أمور منها اعتماد تشريع مالئم    

األبوان واملعلمون،   واستراتيجيات االتصال املوجهة إىل جهات منها        ،ملعلومات التعليمية وا
 واجملتمع ككل بشأن حق األطفـال يف        ،القضاءوسلك   ،واملوظفون اإلداريون احلكوميون  

 .املسائل اليت متسهممجيع يف إليهم وأن حيظوا باالستماع يف احلسبان  آراؤهم ُتؤخذأن 

ــوق   -دال   ــات واحلاحلق ــة ري ــواد (املدني ) أ(٣٧ و١٩و ١٧-١٣ و،٨ و،٧امل
 )االتفاقية من

 اجلنسية    

 :تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي  -٤١

العدد الكبري من األشخاص بدون جنسية وعدم وجود تشريع مينح اجلنسية             )أ(  
 الدولة الطرف أو ملواطين الدولة الطرف الذين يعيـشون          يلألطفال الذين يولدون على أرض    

  اخلارج، وإال فسيصبح هؤالء عدميي اجلنسية؛يف

أن يكون كال الوالدين من رعايا البلد ألغـراض         اً   التقييدي جد  االشتراط  )ب(  
 احلصول على اجلنسية، مما جيعل بعض األشخاص عدميي اجلنسية؛

 ١٩٨٢ احملددة يف قانون اجلنـسية لعـام   ،الفئات املختلفة الثالث للجنسية   )ج(  
الوصـم  أو  /للتمييـز و  والـديهم   بعض الفئات من األطفال و    إىل تعريض   ي  رمبا تؤد واليت  

 احلرمان من حقوق معينة؛ أو/و

 .األصل اإلثين على بطاقة اهلويةوالدين ذكر   )د(  
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 :مبا يليالقيام بوتوصي اللجنة الدولة الطرف   -٤٢

ـ   اجلنـسية   احلالية املتعلقة ب   اتتشريعالسد الثغرات يف      )أ(   ؤدي إىل الـيت ت
 اجلنسية؛ عدامان

بوضـع األشـخاص عـدميي      املتعلقة   ١٩٥٤عام  اتفاقية  إىل  االنضمام    )ب(  
  املتعلقة خبفض حاالت انعدام اجلنسية؛١٩٦١عام اجلنسية واتفاقية 

 إلغاء األحكام القانونية اليت تنص على فئات خمتلفة من اجلنسية؛  )ج(  

 .ةشطب أي إشارة إىل األصل اإلثين على بطاقات اهلوي  )د(  

 تسجيل الوالدات    

نظام التـسجيل احليـوي     ُيسّمى  تسجيل الوالدات   لبإنشاء نظام   اً  حتيط اللجنة علم    -٤٣
توعية لتسجيل الوالدات وإعـادة     دعوة و أنشطة  بتعهد الدولة الطرف باالضطالع ب     و ،املعدل

مـن احلـصول علـى    لوالدين مل يتمكنا النظر يف وضع عدد كبري من األطفال الذين ولدوا   
 والتخطيط إلجراء   ؛ريح زواج يف والية راخني الشمالية، وذلك هبدف تسوية هذا الوضع          تص

اً ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق ألن عدد      . ٢٠١٤عام  يف  تعداد سكاين على الصعيد الوطين      
من األطفال، مبن فيهم األطفال الروهينغيا، ما زالوا غري مسجلني نتيجة لعدم كفايـة              اً  كبري

مسار طويـل   وجود   و ؛ ووجود نظام غري سهل االستعمال     ؛ة تسجيل الوالدات  التوعية بأمهي 
رسوم غري رمسية مرتبطة بنظام     وجود   و ؛للحصول على شهادات امليالد على مستوى البلدات      

ـ   ووجود النظام احمللي الذي يقيد       ؛تسجيل الوالدات   ؛زواج لـشعب الروهينغيـا    حاالت ال
 .اهلمإىل احلد من عدد أطفاهلادفة واملمارسة 

 :مبا يليبالقيام وتوصي اللجنة الدولة الطرف   -٤٤

ضمان التسجيل الفعلـي جلميـع األطفـال        الرامية إىل   جهودها  عزيز  ت  )أ(  
 املولودين يف الدولة الطرف مهما كان أصلهم ودون أي متييز؛

فـرص   وزيـادة    ،تنفيذ تدابري خاصة لتحسني نظام تسجيل الوالدات        )ب(  
ضمن جلميـع   لكي تُ وتدريبهم  توعية موظفي التسجيل    جيل و احلصول على خدمات التس   
األطفـال  املناطق النائية واألطفال املـشردون و املولودون يف األطفال، مبن فيهم األطفال     

عنـد الـوالدة    كمـا ينبغـي     أطفال الروهينغيا، التسجيل    اً  اجلنسية، وخصوص العدميو  
 بطاقات هوية؛بشهادات ميالد وزويدهم بوت

 ١٨تسجيل الوالدات جلميع األطفال حىت سن       خدمة  لتوفري  وضع خطة     )ج(  
 سجلوا بعد؛الذين مل ُياً عام

 إزالة القيود العملية لضمان تسجيل مجيع األطفال عند الوالدة دون متييز؛  )د(  
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الروهينغيـا  لدى شعب   لزواج  الذي يقيد حاالت ا   احمللي  املرسوم  إلغاء    )ه(  
 .طفال عند شعب الروهينغياوالكف عن املمارسات اليت تقيد عدد األ

 حرية الفكر والوجدان والدين    

حيظـى    ال ل يف حرية الفكر والوجدان والـدين      تشعر اللجنة بالقلق ألن حق الطف       -٤٥
وتـشعر  . ، رغم أن قانون الطفل ينص على ذلك       باالحترام أو احلماية على مستوى التطبيق     

ـ   طفال يودعون يف أديـرة      فيد بأن بعض األ   اللجنة بالقلق إزاء التقارير اليت ت      ري بوذيـة وجي
أعـضاء  دفـع   البوذية دون علم آبائهم أو موافقتهم وبأن احلكومة تـسعى إىل            حتويلهم إىل   

 .اعتناق البوذيةإىل نغ يجمموعة ناغا اإلثنية، مبن فيهم األطفال، يف مقاطعة ساغا

ن  من االتفاقية، حتث اللجنة الدولة الطـرف علـى ضـما           ١٤ويف ضوء املادة      -٤٦
وتوصي اللجنـة   . االحترام التام للحق يف حرية الفكر والوجدان والدين جلميع األطفال         

البوذيـة دون   حتويلـهم إىل    الدولة الطرف بالكف عن إيداع األطفال يف أديرة بوذية و         
إىل أعضاء جمموعة ناغا اإلثنية، مبن فيهم األطفـال،         وعن دفع   أو موافقتهم   والديهم   علم

 . اعتناق البوذية

 حرية التعبري واحلق يف تكوين اجلمعيات والتجمع السلمي    

تشعر بالقلق إزاء التقارير    فإهنا  السياسيني،  السجناء  ترحب اللجنة بإطالق سراح     بينما    -٤٧
احلـق يف   بـالقلق ألن اً  تشعر أيض هي  و. سياسينيسجناء  أطفال  تتحدث عن اإلبقاء على     اليت  

، مقيـدان تقييـداً     اًاألطفال أيض اللذين يؤثران على     ،حرية التعبري واحلق يف تكوين اجلمعيات     
يتجمعـوا  ه مل يتح لألطفال سوى حيز ضئيل ميكن هلم فيه أن            على مستوى التطبيق وأن    شديداً

 .يكونوا مجعيات خارج إطار املنظمات غري احلكومية اخلاضعة لسيطرة احلكومة أو

 : القيام مبا يليوحتث اللجنة الدولة الطرف على  -٤٨

 ؛سجيناً سياسياًأي طفل أال يكون ضمان   )أ(  

الكامل للحق يف حرية التعبري واحلق يف حريـة تكـوين    اإلعمال  ضمان    )ب(  
  من االتفاقية؛١٧ و١٥ و١٣للمواد اً  وفق،اجلمعيات والتجمع السلمي

أنفسهم مببادرة منهم   مجعيات  اختاذ تدابري لتشجيع األطفال على تكوين         )ج(  
 .غري احلكومية اخلاضعة لسيطرة احلكومةخارج إطار املنظمات 

 احلصول على املعلومات املالئمة    

تشعر بـالقلق   فإهنا  لرفع الرقابة،   اً  باخلطوات املتخذة مؤخر  اً  حتيط اللجنة علم  بينما    -٤٩
 اإلنترنت والتكنولوجيات اجلديـدة واملعلومـات املالئمـة          إىل األطفالإمكانية وصول    ألن

احلـصول  وبني  فئة الشباب   ه ما زال ُيحال بني      ألناً  جنة القلق أيض   ويساور الل  .اً جد ةحمدود
 . حبريةعلى املعلومات واالتصال باآلخرين
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حصول األطفال على املعلومات    إمكانية  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتحسني        -٥٠
والتلفـاز  إىل الصحف واملكتبات واإلذاعـة  إمكانية الوصول   أمور منها زيادة    عن طريق   
وحتث اللجنة الدولـة الطـرف   . نت وضمان محاية األطفال من املعلومات الضارة   واإلنتر
على أن تضمن متتع األطفال باحلق يف مجع خمتلف أنواع املعلومات واألفكار وتلقيها             أيضاً  

ونقلها إىل اآلخرين بغض النظر عن احلدود، سواء شفوياً أو يف شكل مكتوب أو مطبوع               
 .  األطفالأي وسيلة خيتارهاأو عن طريق 

 التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    

ألطفـال  لالتقارير اليت تفيد بوجود حاالت تعـذيب        تشعر اللجنة بقلق عميق إزاء        -٥١
القاسية أو الالإنسانية   أو العقوبة   وحاالت األطفال ضحايا املعاملة     الذين هم سجناء سياسيون     

 . ملهينة عند إلقاء القبض عليهمأو ا

 القيـام   من االتفاقية، حتث اللجنة الدولة الطرف علـى       ) أ(٣٧ويف ضوء املادة      -٥٢
 :يلي مبا

ألي شـكل مـن   اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملنع وحظر تعرض األطفال     )أ(  
 املهينة يف أشكال التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو

 ومحايتهم منها؛السياقات مجيع 

تعّرض عى يف مجيع احلاالت املدَّوفّعال كفالة إجراء حتقيق فوري ومستقل   )ب(  
 ؛قاضاة اجلناةمب عند االقتضاء ، والقياماملعاملةساءة إللتعذيب أو األطفال فيها ل

 ا؛توفري خدمات الرعاية والتعايف والتعويض وإعادة التأهيل للضحاي  )ج(  

التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغـريه           )د(  
 .من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 العقوبة البدنية    

بينما باألحكام القانونية اليت حتظر العقوبة البدنية يف املدارس و        اً  حتيط اللجنة علم  بينما    -٥٣
فإهنـا  ،  السياقاتة اجلارية يف الدولة الطرف بغية حظر العقوبة البدنية يف مجيع            ترحب باملناقش 

الرعاية البديلة وهـي    سياقات  تشعر بالقلق ألن العقوبة البدنية ما زالت مشروعة يف األسر ويف            
  .اً عام١٦من اإلجراءات التأديبية يف السجون، مبا يف ذلك بالنسبة إىل األطفال ما دون سن 

بشأن حق الطفل يف احلمايـة      ) ٢٠٠٦(٨شارة إىل التعليق العام للجنة رقم       باإلو  -٥٤
ر اللجنة مبالحظاهتا   العقوبة القاسية أو املهينة، تذكّ    أشكال  من العقوبة البدنية وغريها من      

 :  القيام مبا يليوحتث الدولة الطرف على) CRC/C/15/Add.237(اخلتامية السابقة 

تنفيـذاً  انونية اليت حتظر العقوبة البدنية يف املدرسة        ألحكام الق اضمان تنفيذ     )أ(  
 والشروع املنهجي يف اإلجراءات القانونية ضد املسؤولني عن سوء معاملة األطفال؛فعاالً 
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 ،اليت جتيز العقوبة البدنيـة العقوبات  قانون  سحب أحكام قانون الطفل و      )ب(  
ودون مزيد من اإلبطاء يف مجيع       لبس فيه   ال حظراًوحظر العقوبة البدنية مبوجب القانون      

 الرعاية البديلة؛العقابية وسياقات  واملؤسسات ة، مبا يف ذلك األسرالسياقات

تعزيز برامج التعليم العام والتوعية والتعبئة االجتماعية املستمرة بـشأن            )ج(  
األطفـال  رك لعقوبة البدنية، علـى أن تـش      املترتبة على ا  والنفسية  البدنية  الضارة  اآلثار  

والقيادات الدينية، هبدف تغيري املوقف العام جتاه هذه املمارسة         احمللية  واألسر واجملتمعات   
خالية من العنف وقائمـة علـى       تكون  تنشئة األطفال وتأديبهم    لوتشجيع أشكال إجيابية    

 للعقوبة البدنية؛ تكون بديالًواملشاركة 

ل، يف صـياغة    ضمان إسهام ومشاركة اجملتمع كله، مبن يف ذلك األطفا          )د(  
 . وتنفيذ االستراتيجيات الوقائية من العنف وغريه من ضروب االعتداء

 ٩ واملواد مـن  ) ٢و ١تان  الفقر (١٨ و ٥املادتان  (البديلة  البيئة األسرية والرعاية      -هاء  
 ) من االتفاقية٣٩و) ٤الفقرة  (٢٧ و٢٥ واملواد ،٢١ إىل ١٩ ومن ،١١إىل 

 األسريةاألطفال احملرومون من البيئة     

بـشأن   االجتماعي قد وضعت معايري دنيا       الرفاهإدارة  بأن  اً  حتيط اللجنة علم  بينما    -٥٥
قلقها إزاء  عن  فإهنا تعرب   ،  )٢٠٠٨(رعاية األطفال ومحايتهم يف مؤسسات الرعاية الداخلية        

يف هبا  ُيعمل  تنظيمية  قواعد  وإزاء االفتقار إىل     ؛ارتفاع عدد األطفال يف مرافق الرعاية الداخلية      
تقـارير  إزاء   و ؛الداخليـة لألطفـال   الرعاية  مؤسسات   اليت تدير    املنظمات اخلاصة والدينية  

 .الداخليةالرعاية مؤسسات العتداء اجلسدي على األطفال يف ا

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٥٦

  مـشفوعة  مؤسسات الرعايـة  وضع استراتيجية إلخراج األطفال من        )أ(  
مـصاحل  دماج األطفال يف أسرهم ومراعاة      شمل إعادة إ  تضح ومبيزانية، و  جبدول زمين وا  

 الفضلى وآرائه قدر اإلمكان؛الطفل 

 اليت تديرها منظمـات    ،ألطفاللالداخلية  الرعاية  مؤسسات  ضمان أن مجيع      )ب(  
  لكي تعمل بصفة مؤسسات للرعاية البديلة؛اًرمسي، قد ُسجلت وُرّخص هلا خاصة ودينية

طـوال  دئ توجيهية واضحة لضمان احترام حقوق األطفـال         وضع مبا   )ج(  
 مع إعطاء األولوية لنوع األسرة والتدابري القائمة        ،الرعاية البديلة كنف  عملية اإليداع يف    

املبادئ التوجيهيـة للرعايـة     عند القيام بذلك    يف االعتبار   أن ُتؤخذ    و  احمللي؛ على اجملتمع 
 البديلة لألطفال؛

 وتدريب املهنـيني    ،جلودة الرعاية دورية منهجية   ة  مراجعإجراء  ضمان    )د(  
 املعنيني بانتظام، مبا يف ذلك يف جمال حقوق الطفل؛
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التحقيقات واملالحقات القضائية   إلجراء  إنشاء آليات لتلقي الشكاوى و      )ه(  
ضحايا استفادة  الرعاية البديلة وضمان    سياقات  االعتداء على األطفال يف     بشأن حاالت   

أشـكال   والرعاية الطبية وغري ذلك من       ،املشورةمن   و ،راءات الشكاوى إجمن  االعتداء  
 . حسبما يكون مناسباًاملساعدة على النقاهة 

 التبين    

القـانون   واملدونأي القانون تشعر اللجنة بالقلق ألن التبين تنظمه مصادر قانونية خمتلفة،          -٥٧
ضمان توافق األحكام املتعلقة بـالتبين      يقوض اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ل      قد  ، وهذا   العريف

قلق بوجه خاص إزاء عدم تطبيـق       الويساور اللجنة   . مع مبادئ االتفاقية وأحكامها   توافقاً كامالً   
ختلفة من التبين العريف مبوجب قـانون كيتيمـا         املشكال  األالتبين و املتعلقة ب أحكام قانون الطفل    

وتـشعر   .ينطبق إال على البوذيني يف ميامنار       ال ي الذ ،تسجيل عمليات التبين  املتعلق ب  ١٩٣٩ لعام
 .إزاء عدم وجود نظام شامل متفق عليه لرصد عمليات التبيناً اللجنة بالقلق أيض

ومفادها ) ٤٧، الفقرة   CRC/C/15/Add.237(وجتدد اللجنة اإلشارة إىل توصيتها        -٥٨
متثال التشريع القـائم    أن تقوم الدولة الطرف مبراجعة نظامها اخلاص بالتبين بغية ضمان ا          

 ١٩٣٩ وقانون كيتيمـا لعـام       ١٩٩٣م  قانون الطفل لعا  اً  يتعلق بالتبين، وخصوص   فيما
الدولة الطرف  بأن تنشئ   اً  وتوصي اللجنة أيض  . تسجيل عمليات التبين، لالتفاقية   املتعلق ب 

رصدها بدقة واالحتفاظ   ضمان  آلية للرصد لضمان توافق إجراءات التبين مع االتفاقية و        
الدولة الطرف على اتفاقية الهاي بـشأن       بأن تصّدق   اً  وتوصي اللجنة أيض  . السجالتب

 .محاية الطفل والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل

 العنف ضد األطفال، مبا يف ذلك اإلساءة لألطفال وإمهاهلم    

أن خمتلفـة بـش   اً   يتضمن أحكام  ١٩٩٣تالحظ اللجنة أن قانون الطفل لعام       بينما    -٥٩
ألن العنف ضد األطفال واالعتداء علـيهم        ما زالت تشعر بالقلق   فإهنا  العنف ضد األطفال،    

 وجتـدد اإلعـراب عـن شـعورها بـالقلق           ،علـى نطـاق واسـع      ين منتـشر  زاال ما
)CRC/C/15/Add.237 عدم وجود تدابري وآليات وموارد مناسبة ملنع العنف        إزاء  ) ٤٨ ، الفقرة

حمدودية إزاء   و ؛إمهاهلم و واجلنسي على األطفال  البدين  ك االعتداء   املرتيل ومكافحته، مبا يف ذل    
عدم وجود بيانات بشأن ما     إزاء  وعلى اخلدمات؛   العتداء  ضحايا ا ألطفال  إمكانية حصول ا  

 .سبق ذكره

التعليـق العـام للجنـة      وهي تأخذ يف احلسبان     وتوصي اللجنة الدولة الطرف،       -٦٠
رر من مجيع أشكال العنـف، باالضـطالع        بشأن حق الطفل يف التح    ) ٢٠١١(١٣ رقم
 : يلي مبا

إعطاء أولوية للقضاء على مجيع أشكال العنف ضد األطفال، مبا يف ذلك              )أ(  
ضمان تنفيذ التوصيات الواردة يف دراسة األمم املتحدة بشأن العنـف ضـد             عن طريق   
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قليميـة  نتائج وتوصيات املشاورات اإل   على أن تؤخذ يف احلسبان      ،  )A/61/299( األطفال
واالهتمام ) ٢٠٠٥ مايو/ أيار٢٠ و١٩املعقودة يف إسالم أباد يومي (جبنوب آسيا املتعلقة 

 بوجه خاص باجلوانب اجلنسانية؛

لتوصـيات  القادم عـن تنفيـذها ل     معلومات يف تقريرها الدوري     تقدمي    )ب(  
 لألمـني  تلك اليت أبرزهتا املمثلة اخلاصـة اً  الدراسة املذكورة أعاله، وخصوص   الواردة يف   
 :العنف ضد األطفال، وهيسألة العام املعنية مب

وطنية يف كل دولة ملنع مجيع أشكال العنف ضد         شاملة  وضع استراتيجية    '١'
 األطفال والتصدي هلا؛

مجيع أشكال العنف ضد األطفـال      على  فرض حظر قانوين وطين صريح       '٢'
 ؛السياقاتيف مجيع 

 ووضع جـدول    ،شرهاوطين جلمع البيانات وحتليلها ون    النظام  التوحيد   '٣'
 للبحوث املتعلقة بالعنف ضد األطفال؛

 ما يلزم من    التدابري اإلدارية التزامات احلكومة بوضع    تعكس  ضمان أن     )ج(  
 مراقبة من أجل محاية الطفل من مجيع أشكال العنف؛سياسات وبرامج ونظم رصد و

ضد األطفال، العنف سألة التعاون مع املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية مب     )د(  
والتماس املساعدة التقنية يف هذا الصدد من جهات منها منظمة األمم املتحدة للطفولـة              

 ، ومنظمة الصحة العاملية   ، ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان      ،)اليونيسيف(
 ،)اليونـسكو ( ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلـم والثقافـة          ،ومكتب العمل الدويل  

 ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين         ، األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني     ومفوضية
 .باملخدرات واجلرمية، فضالً عن املنظمات غري احلكومية الشريكة

 ،)٣الفقـرة    (١٨ و ،٦ املـواد (اإلعاقة وخدمات الصحة األساسية والرعاية        -واو  
 )من االتفاقية) ٣ إىل ١الفقرات من  (٢٧ و،٢٦ و،٢٤ و،٢٣و

 طفال ذوو اإلعاقةاأل    

أن الدولة الطرف قد صدقت على اتفاقية حقوق األشخاص         اللجنة مع التقدير    تالحظ    -٦١
عمل الخطة  متت   وأ ؛٢٠١٠عام  يف   وأجرت دراسة استقصائية وطنية عن اإلعاقة        ؛ذوي اإلعاقة 

صياغة قانون حلماية   م ب وتق و ؛٢٠١٢-٢٠١٠للفترة  ألشخاص ذوي اإلعاقة    من أجل ا  وطنية  ال
اللجنة بالقلق إزاء استمرار انتشار الوصـم       تشعر  ومع ذلك،   . قوق األشخاص ذوي اإلعاقة   ح

عدم نشر استنتاجات الدراسـة     إزاء   و ،والتمييز حبق األشخاص ذوي اإلعاقة على نطاق واسع       
 وعدم وجود موارد كافية لتنفيذ خطة العمـل الوطنيـة           ؛اإلعاقةاملتعلقة ب االستقصائية الوطنية   
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ألن اجلهود اليت تبذهلا الدولـة الطـرف        اً  ويساور اللجنة القلق أيض   .  اإلعاقة لألشخاص ذوي 
ويف اجملتمع ككل غري كافية، وخاصة      النظام التعليمي   لتيسري استيعاب األطفال ذوي اإلعاقة يف       

إال األطفـال   تـضم     ال للجميع برامج التعليم الشامل     النائية، وألن املناطق  يف املناطق الريفية و   
 . يعيشون يف املدنْن بضعف خفيف يف البصر والسمع والنطق، وال سيما َماملصابني

اعتبارها التعليق العام     يف ، وهي تأخذ  الدولة الطرف بأن تواصل   وتوصي اللجنة     -٦٢
التدابري الراميـة   تعزيز  على  العمل  بشأن حقوق األطفال ذوي اإلعاقة،      ) ٢٠٠٦(٩ رقم

بالقيـام  وتوصي اللجنة الدولة الطـرف       .اإلعاقةإىل محاية وتعزيز حقوق األطفال ذوي       
 :مبا يليخصوصاً 

شخاص نشر استنتاجات الدراسة االستقصائية وخطة العمل الوطنية لأل         )أ(  
 وإدراج األطفال ذوي اإلعاقة     ،زيادة الوعي العام  من أجل   ذوي اإلعاقة على نطاق واسع      

 دي النتشار الوصم والتمييز   التغيري االجتماعي للتص  عمليات  وهذه  أنشطة التوعية   ضمن  
 ؛ على نطاق واسع

 إلتاحة املوارد املالية لتنفيـذ خطـة العمـل الوطنيـة       رببذل جهود أك    )ب(  
 ، وال سيما على الصعيد احمللي؛٢٠١٢-٢٠١٠للفترة لألشخاص ذوي اإلعاقة 

ميارسـون  مواصلة بذل اجلهود لضمان أن مجيع األطفال ذوي اإلعاقة             )ج(  
الشامل وختصيص موارد كافية إلدماجهم بقدر اإلمكان يف نظام التعليم          حقهم يف التعليم    

 يف املدارس العادية؛للجميع 

النظر يف التصديق على الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة حقـوق              )د(  
 .األشخاص ذوي اإلعاقة

 الصحة واخلدمات الصحية     

ة الوطنيـة   تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف قـد وضـعت اخلطـة االسـتراتيجي              -٦٣
 واخلطة االسـتراتيجية الوطنيـة للـصحة اإلجنابيـة          ٢٠١٤-٢٠١٠للفترة  الطفل   لصحة
لكن اللجنة ما زالت تـشعر      و. قد تراجع األمومة  وفيات  معدل   وأن   ٢٠١٣-٢٠٠٩ للفترة

على الصحة وإزاء نقـص  اإلمجايل بقلق بالغ إزاء النسبة املئوية املتدنية املنفقة من الناتج احمللي   
إىل هـذه   الوصـول   توافر إمكانيـة    للخدمات الصحية وعدم    املتاحة  د البشرية واملالية    املوار

بالقلق إزاء نسبة االنتشار العاليـة      اً  وتشعر اللجنة أيض  . ، وال سيما يف املناطق النائية     اخلدمات
 وااللتـهابات   ، مثل التهابات اجلهاز التنفسي احلادة     ،لألمراض الشائعة اليت ميكن الوقاية منها     

وفيات األطفال دون سـن اخلامـسة       لكل من    واملعدل العايل    ؛ واملالريا ، واإلسهال ،لرئويةا
نـسبة   و ؛ والعدد املرتفع لألطفال الذين يعانون من سوء التغذيـة املـزمن           ؛وفيات الرضع و

ويساور اللجنة  . األطفال دون سن اخلامسة   لدى  لنقص الوزن وتوقف النمو     العالية  االنتشار  
 .اً فقط من الرضع يرضعون رضاعة طبيعية حصراملائة يف ١٥ ألناً القلق أيض
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 : القيام مبا يليوحتث اللجنة الدولة الطرف على  -٦٤

 :زيادة املوارد املالية والبشرية املخصصة لقطاع الصحة، وخصوصاً  )أ(  

 ختصيص موارد كافية من أجل التنفيذ التام للخطة االستراتيجية للصحة          '١'
يما فيما يتعلق برعاية األمومة واملواليد      ، وال س  ٢٠١٤-٢٠١٠ للفترة

 ،ومعاجلة األمراض الشائعة مثل التـهابات اجلهـاز التنفـسي احلـادة           
 واملالريا للحد بقدر أكرب من وفيـات        ، واإلسهال ،وااللتهابات الرئوية 
 األطفال والرضع؛

زيادة املوارد من أجل الصحة اإلجنابية، مبا يف ذلك احلصول على الرعاية          '٢'
 بالتوليد يف حاالت الطوارئ؛اخلاصة 

 حلد من وفيات الرضع واألطفال واألمهات؛الرامية إىل اتكثيف جهودها   )ب(  

حلد من سوء تغذية األطفال والقضاء على ذلك الرامية إىل ا تعزيز براجمها     )ج(  
 يف هناية املطاف؛

احلصول اجملاين والعادل علـى الرعايـة        مالئمة لضمان خطوات  اختاذ    )د(  
 ، مبا فيها املناطق النائية؛إقليمهامناطق يف مجيع األولية جماناً وعلى أساس املساواة ة الصحي

الـصرف  خـدمات  احلصول على مياه الشرب املأمونة و إمكانية  حتسني    )ه(  
 الصحي؛

حىت سن  اً  لتشجيع على الرضاعة الطبيعية حصر    الرامية إىل ا  جهودها  تعزيز    )و(  
 .اًبأمهية الرضاعة الطبيعية حصراجلمهور ني الصحيني وأشهر من خالل توعية العاملستة 

 صحة املراهقني    

تـشعر  فإهنـا   ترحب اللجنة بوضع خطة استراتيجية وطنية لصحة املراهقني،         بينما    -٦٥
الصحة اجلنسية واإلجنابية، مما يـؤثر      شأن  املراهقني ب لدى  عرفة  املبالقلق إزاء النقص العام يف      

ـ  ١٨سـن   ر واإلجهاض يف صفوف الفتيات ما دون        على عدد حاالت احلمل املبك      .اً عام
 .ةحصول املراهقني على وسائل منع احلمل حمدودإمكانية ألن اً ويساور اللجنة القلق أيض

هم وبشأن صحة املراهقني ومن   ) ٢٠٠٣(٤إىل تعليقها العام رقم       اللجنة وإذ تشري   -٦٦
 توعية املراهقني بشأن الـصحة      الدولة الطرف بأن تزيد   يف سياق االتفاقية، توصي اللجنة      

أن تتـيح إمكانيـة    و،السليب حلاالت احلمل املبكر واإلجهاضوالتأثري اجلنسية واإلجنابية   
  .احلصول على وسائل منع احلمل

  )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /فريوس نقص املناعة البشري    
 فريوس نقص املناعة البـشري    صابة ب  لإل بينما تالحظ اللجنة املعدل املنخفض نسبياً       -٦٧

وترحب بكون اخلطة االستراتيجية الوطنية اجلديـدة املتعلقـة بفـريوس نقـص املناعـة               
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تتضمن أولوية استراتيجية لأليتام واألطفال املعرضني خلطر       ) ٢٠١٥-٢٠١١(اإليدز  /البشري
كـون  ومع ذلك، ما زالت اللجنة قلقـة إزاء         . هذا الفريوس، املصابني منهم واملتضررين به     

األطفال ما زالوا إىل حد كبري غائبني عن جدول أعمال برنامج مكافحة فريوس نقص املناعة               
األمهات البشري وإزاء القدر املتدين إلتاحة العالج مبضادات الفريوسات العكوسة لألطفال و          

  .جاحملتاجني إىل هذا العال
) ٢٠٠٣ (نـة  للج ٣العام رقم   التعليق  توصي اللجنة الدولة الطرف يف ضوء       و  -٦٨

 : مبا يلي بالقياماإليدز وحقوق الطفل،/بشأن فريوس نقص املناعة البشري

اإليـدز مـع    /جهودها ملنع انتشار فريوس نقص املناعة البـشري       زيادة    )أ(  
 وتوفري احلماية والـدعم لأليتـام واألطفـال         ،على الوقاية يف صفوف الشباب    التأكيد  

العكوسة  من العالج مبضادات الفريوسات      االستفادةأن تكون    وضمان   ،املعرضني للخطر 
  ؛عامة وجمانية

إجراء دراسات ومجع بيانات منهجية ملكافحة انتشار فريوس نقص املناعة       )ب(  
  البشري؛
 من جهات منها برنامج األمم املتحدة املـشترك          التقنية التماس املساعدة   )ج(  

  .)اليونيسيف(وحدة للطفولة منظمة األمم املتاإليدز /املعين بفريوس نقص املناعة البشري

  مستوى املعيشة    
فإهنـا  ،  ٢٠١٥-٢٠١١لفترة  لتالحظ اللجنة وضع خطة التخفيف من الفقر        بينما    -٦٩

عـن  ترد  معلومات  واالفتقار إىل   تشعر بالقلق إزاء استمرار ارتفاع معدل الفقر بني األطفال          
 إزاء أوجه التفاوت الكبرية يف      وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً   . املوارد املخصصة لتنفيذ هذه اخلطة    

كذلك الريفية، مما يؤثر على مستوى معيشة األطفال، و       املناطق  الدخل بني املناطق احلضرية و    
 ٢٠ إىل وجود فقر غذائي بنسبة       الذي يؤدي مثالً  بني األقاليم و  أوجه التفاوت يف الفقر     إزاء  
قارنة باملعدل الـوطين    باملية شني   ئة يف وال  ا يف امل  ٤٠بنسبة   يف والية شان الشرقية و     املائةيف  

عالوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الثغـرات الكـبرية يف             و. املائة يف   ١٠البالغ  
 ووجود مرافق غـري     ، يف املدارس واملناطق الريفية    إمدادات مياه الشرب املأمونة، وخصوصاً    

  .ائهم يف املدارسكافية للصرف الصحي، مما يؤثر على صحة األطفال والقدرة على إبق
  :مبا يليبالقيام وتوصي اللجنة الدولة الطرف   -٧٠

 فقر األطفـال،    خصوصاًو الفقر،   ملكافحةضمان ختصيص موارد كافية       )أ(  
  ؛األسر واملناطق حرماناًاملخصصة ألكثر زيادة املوارد عن طريق يف ذلك  مبا

ـ           )ب(   ال داخـل   اختاذ التدابري الالزمة لتحسني مستوى معيشة مجيـع األطف
تفاوت  ومعاجلة ،احلدوديةاملناطق  أراضيها، مع التركيز بوجه خاص على املناطق النائية و        

   على األطفال؛الريفية الذي يؤثر أيضاًاملناطق الدخل بني املناطق احلضرية و
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  دراسة األسباب اجلذرية لفقر األطفال ومعاجلتها؛  )ج(  
أمونـة والـصرف الـصحي،      تعلق مبياه الشرب امل   توضع وتنفيذ سياسات      )د(  

  . على حنو منصفذلكمن األطفال يف املدارس استفادة  وضمان ، يف املناطق الريفيةخصوصاًو

  األطفال املودعون يف السجن مع أمهاهتم    
والـسجون مـع    أماكن االحتجاز   تشعر اللجنة بقلق بالغ ألن األطفال احملتجزين يف           -٧١

كثرياً أمهاهتم  ، كما أن    لرعاية الصحية والطعام املغذي   االقدر املناسب من    حرمون من   أمهاهتم يُ 
 لعدم وجود حمفـزات يوميـة       ويساور اللجنة القلق أيضاً   . حرمن من املساعدة أثناء الوالدة    ُي ما

وتشعر اللجنـة بـالقلق     . ومواد تعليمية هلؤالء األطفال، مما يعوق مناءهم االجتماعي والعاطفي        
  .بني احملتجزات وأسرهن، مبن فيهم أطفاهلناالتصال دم  إزاء العدد الكبري حلاالت عأيضاً

  : ما يليوحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل  -٧٢

اخلدمات الصحية من الطعام ومن  الكايف بالقدرتزويد األطفال احملتجزين   )أ(  
  والتعليمية؛

احتياجات األطفال، مبا يف ذلك     أثناء االحتجاز ب  العيش  تفي أوضاع   أن  و  )ب(  
وأن تكون هذه األوضاع    مرافق الصرف الصحي والتعليم     خدمات  صول على املياه و   احل

  مع احلقوق املنصوص عليها مبوجب االتفاقية؛متوافقة 

  .السماح للمحتجزات برؤية أطفاهلن بانتظام  )ج(  

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

  لة املبكرةالنهوض بالطفو    
تتـضمن اسـتراتيجية   " التعليم للجميع"تالحظ اللجنة أن خطة العمل الوطنية  بينما    -٧٣

تشعر بالقلق إزاء   فإهنا  اهتم،  للنهوض بكامل إمكان  أعوام   ٥سن   الوالدة إىل     سن لألطفال من 
وشاملة لرعايـة   جيداً  عدم وجود ميزانية ألنشطة النهوض بالطفولة املبكرة وبرامج مدروسة          

  .لطفولة املبكرة والنهوض هباا

بشأن ) ٢٠٠٥(٧ق العام للجنة رقم ياللجنة انتباه الدولة الطرف إىل التعلوتوجه   -٧٤
توصي الدولة الطرف بتخـصيص     هي   و ،حقوق الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة     إعمال  

هبا  ضموارد بشرية وتقنية ومالية كافية لتنفيذ سياسة بشأن رعاية الطفولة املبكرة والنهو           
هـذه  تنطـوي   وينبغي أن   . التعليمي ألطفال ميامنار  للنمو  قواعد متينة   تؤدي إىل إرساء    

العـاطفي  والنمـو   وأن تشمل الصحة والتغذية والتعليم      على مشاركة الوالدين    السياسة  
  .الوالدة إىل سن االلتحاق باملدرسةسن لألطفال من 
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  والتوجيهالتعليم، مبا يف ذلك التدريب املهين     
املوارد املخصـصة  سيجري زيادة    ه ببيان الوفد الذي أفاد بأن     حتيط اللجنة علماً  بينما    -٧٥

وباألنشطة التعليمية  " التعليم للجميع ) "٢٠١٥-٢٠٠٣(وبوجود خطة عمل وطنية     ،  للتعليم
 وببنـاء  ،)٢٠١٥-٢٠١١( وخطة التخفيف من الفقـر  ،يف إطار التنمية الريفيةاملضطلع هبا  

  : ما يليتشعر بالقلق إزاءما زالت اللجنة فإن امج تنمية املناطق احلدودية، مدارس يف إطار برن

يلـيب    ال فقط من الناتج اإلمجايل احمللي، ممـا      املائة   يف   ٠,٩  نسبة ختصيص  )أ(  
   من التكلفة اإلمجالية؛ ضئيالًجزءاً إال

  عدم وجود وزارة مكلفة بالتعليم؛و  )ب(  

  مي الذي يقف عند الصف اخلامس؛واملدة احملدودة للتعليم اإللزا  )ج(  
املرتفعـة  عـدالت   وامل ،اللتحاق باملدارس االبتدائيـة   املنخفض ل عدل  وامل  )د(  

احلصول إمكانية   والتفاوت يف    ،لرسوب والتسرب يف النظام التعليمي يف مرحلة مبكرة للغاية        ل
  ؛ املختلفةالواليات واملقاطعاتبني على التعليم 

، "اجملـاين " مباشرة رغم احلق يف توفري التعلـيم         وحتمل األسر تكاليف غري     )ه(  
  ؛ املنخفضةاملدرسنيومرتبات 
 يف املناطق الريفية واملنـاطق املتـأثرة        ونقص املدرسني واملدارس، خصوصاً     )و(  

  بالرتاع املسلح؛
  .وعدم التعليم بلغات أخرى غري لغة ميامنار  )ز(  

                        التعليـق العـام    ن  وهـي تأخـذ يف احلـسبا       ،وتوصي اللجنة الدولة الطرف     -٧٦
  :تضطلع مبا يلي، بأن أهداف التعليماملتعلق ب) ٢٠٠١(١رقم 

  زيادة امليزانية املخصصة للتعليم لكي تعرب عن املعايري اإلقليمية والدولية؛  )أ(  
سيما عرب إنـشاء وزارة       ال قيادة يف إدارة قطاع التعليم،    وضمان إجياد     )ب(  
  مركزية وغري بريوقراطية؛  ال وتكون جيداًل متويالًللتعليم متوَّ

 واختاذ مجيع التدابري الالزمة      عاماً ١٦متديد مدة التعليم اإللزامي إىل سن         )ج(  
، مبن فيهم األطفال    وإمتام دراستهم هبا  األطفال يف املدارس االبتدائية والثانوية      لضمان قيد   

  دودية؛احلاملناطق الذين يعيشون يف املناطق النائية و

   للجميع دون تكاليف ثانوية؛اًالتعليم االبتدائي جمانييكون أن ضمان   )د(  

معقولة هلم وتـوفري    مرتبات  متكني املدرسني من التدريس من خالل دفع          )ه(  
للمنـاهج  دقيقني  استعراض وإصالح   عن طريق إجراء    نوعيتها جيدة   تدريس وتعلّم   مواد  

  التعليم؛جمال مهنيون خرباء يف ذلك يف يشارك على أن واألساليب التربوية 
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   يف املناطق النائية؛خصوصاًوزيادة عدد املدارس،   )و(  
 ،للمجتمعات احمللية  اخلاصالوضع  تكييف املناهج الدراسية لتتناسب مع        )ز(  

 ومراجعـة  ،واالستعانة مبدرسني حمليني ملساعدة األطفال الذين يعانون من صعوبات لغوية         
  .كي تعكس املعايري الدولية املتعلقة باحلقوق الثقافيةسياسة تعليم اللغات ل

 ،٤٠  إىل ٣٨ ومن   ،٣٦ إىل   ٣٢ ومن   ،٣٠ و ،٢٢املواد  (تدابري احلماية اخلاصة      -حاء  
  ) من االتفاقية٣٧املادة  من )د(إىل ) ب(من الفقرات و

  األطفال املشردون داخلياً    

هلروب مـن املنـاطق    إىل ا  تشعر اللجنة بقلق عميق ألن األطفال وأسرهم يضطرون         -٧٧
سليب بسبب الطـرد    من تأثري   األطفال  ب ما يلحق  بالقلق إزاء     وتشعر أيضاً  ،بالرتاعاتاملتأثرة  

  .الكبريةسر من بيوهتا ألغراض الصناعة االستخراجية واملشاريع اإلمنائية القسري لُأل

  : القيام مبا يليوحتث اللجنة الدولة الطرف على  -٧٨

 اإلخالء بسبب الرتاع أو     يا األشخاص املشردين داخلياً   االعتراف بقضا   )أ(  
  ؛وتناول هذه القضاياالقسري، مبن فيهم األطفال، 

  لرتوح؛على ااألطفال وأسرهم فيها جرب ُياحلاالت اليت نشوء احليلولة دون   )ب(  
  القسري؛اإلخالء حلاالت دون إبطاء وضع حد   )ج(  
  ،لرفاه لألطفال املشردين داخليـاً    احلقوق وا لضمان  اختاذ مجيع التدابري      )د(  

الـصرف الـصحي    وخـدمات   تيسري احلصول على املياه النظيفة      عن طريق   مبا يف ذلك    
 واالهتمام الواجب باحتياجاهتم    للسكان املشردين داخلياً  على حنو مالئم    والغذاء واملأوى   

  . الصحة والتعليميف جمايل

  املوجودون يف أوضاع هجرةاألطفال     
ـ         تشعر ال   -٧٩ غ عنـها   لجنة بالقلق العميق إزاء االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان املبلَّ

 ُيتـبعن لني، مبن فيهم الفتيات الـاليت       كبت على احلدود حبق مهاجري ميامنار املرحَّ      واليت ارتُ 
وجود أطفال تتراوح أعمارهم بـني      إزاء   و ؛دونجنَّ والفتيان الذين يُ   ،للسماسرة للمواخري أو 

املفروض على عودة   ظر  إزاء احل  و ؛العاملة من مهاجري ميامنار   ضمن اليد     سنة ١٧ و  سنة ١٥
  . الذين هربوا من البلد،، مبن فيهم األطفالاشعب الروهينغيأفراد 

  : الدولة الطرف مبا يلي، بقوة، بقياموتوصي اللجنة  -٨٠

اختاذ التدابري الالزمة للقضاء على انتهاكات حقـوق اإلنـسان حبـق              )أ(  
  ؛ألوالد والبناتااملهاجرين 
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 اليت تشمل الرتاع    ،تنفيذ تدابري شاملة ملعاجلة األسباب اجلذرية للهجرة        )ب(  
  املسلح والتمييز واحلرمان من احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

 مـن   وا هرب نشعب الروهينغيا، مبن فيهم األطفال، الذي     ألفراد  السماح    )ج(  
  . فيهاعدهتم على االندماج من جديد ومس،ميامنار بالعودة إىل البلد

  األطفال املشاركون يف الرتاع املسلح    
اللجنة املعنية مبنع التجنيـد العـسكري       ‘ جبهود حكومة ميامنار و    حتيط اللجنة علماً    -٨١

وتالحظ .  هلذا الغرض   واستخدامهم اًجنودللعمل  األطفال  جتنيد   منع ووقف    من أجل ‘ للقُصَّر
. الطرف قد تعاونت مع منظمة العمل الدولية إلعادة القّصر اجملنـدين           أن الدولة    اللجنة أيضاً 

  : ما يليومع ذلك تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء

يف املؤسسة  للعمل جنوداً،   املستمر لألطفال   هبا عن التجنيد    التقارير املوثوق     )أ(  
الف مـن   اجلهات غري احلكومية، والتقديرات اليت تشري إىل وجود اآل        كذلك يف   العسكرية و 

  اجلنود القّصر؛
اليت مل تصل إىل األطفـال      ، كرد فعل، و   الدولة الطرف اجلهود اليت بذلتها      )ب(  

  املبلغ عن وجودهم يف قوائم اجملموعات املسلحة غري احلكومية؛
قوائم اجملموعات املـسلحة    باالطالع على   رفض السماح للمجتمع الدويل       )ج(  

  غري احلكومية؛
العمليـات   وأسري لألطفال لدعم احلاميات العسكرية      استخدام العمل الق    )د(  

ل أو مهمة احلراسة أو اخلفر      ْمالعسكرية واجملموعات املسلحة غري احلكومية يف أعمال مثل احلَ        
  .األقليات اإلثنية أو الدينيةمناطق  يف خصوصاًو، اتوبناء أسوار ألمن املعسكر

  : القيام مبا يليوحتث اللجنة الدولة الطرف على  -٨٢
 لألطفـال يف    ية العسكر  املؤسسة تعزيز أنشطتها الرامية إىل منع استخدام       )أ(  

وتوسـيع  يف اجملتمع،    وتسريح األطفال اجلنود املوجودين وإعادة إدماجهم        ،الرتاع املسلح 
  وقف إطالق النار؛املشمولة باتفاقات نطاق هذه األنشطة لتشمل اجملموعات غري احلكومية 

صلية هي  األيالد  املوطنية أو شهادة    التسجيل  الاقة  اشتراط أن تكون بط     )ب(  
 والتوقف عن نظام تقـدمي      ، املقبول لدى القوات املسلحة    ،لتحقق من السن األدىن   امعيار  

  جدد؛جيّند أفراداً حوافز ملن 
يف صـفوف القـوات املـسلحة       املوجودين  مجيع األطفال   هوية  حتديد    )ج(  

احلـصول   و ،عن أسرهم ومل مشلهم   كامل  المن اجليش مع البحث     تسرحيهم  وتسجيلهم و 
   من الشركاء املعنيني حبماية الطفل؛هاعادة إدماجهم من اليونيسيف وغريإلدعم على 
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ؤسسي علي العمليـات   املنهجي و املطابع  الضفاء  إلاختاذ التدابري املالئمة      )د(  
فـال،  املسؤولني عن املساعدة والتحريض على جتنيد األط      ضد  أو اإلجراءات التأديبية    /و

سيما ضمان حماكمة مجيع األشـخاص،       والأو عن اإلجراءات،    /وتعزيز هذه العمليات و   
مبن فيهم كبار املسؤولني، الذين رعوا عمليات عسكرية أو شبه عسكرية أو خططوا هلـا            
أو حرضوا عليها أو مولوها أو شاركوا فيها باستخدام األطفال اجلنـود، أمـام حمـاكم             

  مستقلة ونزيهة؛
 االتصال بني اجملموعات املسلحة العاملة يف ميامنار واألمم املتحدة          تيسري  )ه(  

  بغية منع جتنيد األطفال؛
 باعتبارهـا   ةمحاية األطفال يف الرتاعات املسلحة مدرج     تكون  أن  ضمان    )و(  
وقـف  املشمولة ب موعات  اجملأي استراتيجية شاملة للتفاوض بشأن حتويل       يف    مهماً عنصراً

ت حرس حدود أو لتسوية الرتاع مع اجملموعـات املـسلحة غـري             إطالق النار إىل قوا   
  احلكومية؛
اختاذ تدابري فورية وفعالة للقضاء على عمالة األطفال لدعم احلاميـات             )ز(  

ـ اجملموعات املسلحة غري احلكومية يف أعمال مثـل حَ        لدعم  والعمليات العسكرية و   ل ْم
منـاطق   يف   ، خـصوصاً  اتن املعسكر األثقال أو مهمة احلراسة أو اخلفر وبناء أسوار ألم        

 واختاذ التدابري املناسبة إلضفاء طابع منهجي ومؤسسي علـى          ؛األقليات اإلثنية أو الدينية   
جتنيد أو اإلجراءات التأديبية حبق الضباط العسكريني واملدنيني املسؤولني عن          /العمليات و 

  األطفال؛عمل واستخدام األطفال 
واردة يف تقرير بعثة املمثل اخلاص لألمني العام        التنفيذ التام للتوصيات ال     )ح(  

  ؛٢٠١١أبريل / نيسان٢٣ املؤرخ ،املعين باألطفال والرتاع املسلح
املتعلـق  التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل           )ط(  
  .ة املسلحاتاألطفال يف الرتاعباشتراك 

  بالرتاع املسلحاملتأثرون األطفال     
الرتاع املسلح على األطفال، مبن فيهم األطفال       تأثري  جنة بالقلق العميق إزاء     تشعر الل   -٨٣

 وإزاء عرقلـة  ؛خطر التعرض إلطالق النار يف مناطق الرتاع املفتوحة      يواجهون  الذين ما زالوا    
 وإزاء األطفـال الـذين      ؛بالرتاع املسلح املتأثرة  احلصول على اخلدمات اإلنسانية يف املناطق       

إزاء األطفال الذين    و ؛والذخائر غري املنفجرة  لألفراد  هون بسبب األلغام املضادة     قتلون ويشوَّ ُي
يشردون ويعيشون يف أوضاع اقتصادية واجتماعية مزرية، وإزاء املـدارس الـيت تعرضـت              

لقرى بأكملها على يد اجليش مع استخدام       املنهجي  من التدمري   طويلة  للهجوم خالل سنوات    
  ."األربع املعطِّلة"سياسة 
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  : حتقيق ما يليوحتث اللجنة احلكومة على اختاذ التدابري املالئمة من أجل  -٨٤
ظى محايـة   حتتكثيف جهودها لوضع حد للرتاع املسلح والتيقن من أن            )أ(  

  حقوق األطفال وتعزيزها باالهتمام الواجب يف أي مفاوضات للسالم؛
، لألفـراد لغام املضادة   اختاذ مجيع التدابري الالزمة حلماية األطفال من األ         )ب(  

زالـة  إلواالضـطالع بـربامج     الربية  وضع حد الستخدام األلغام     عن طريق   مبا يف ذلك    
  عادة التأهيل البدين لألطفال الضحايا؛إل وبرامج للتوعية يف جمال األلغام و،األلغام

  ؛والرعاية باحلقوق اختاذ مجيع التدابري لضمان متتع األطفال املشردين داخلياً  )ج(  
اختاذ مجيع التدابري املمكنة حلماية املدارس وموظفيها وطالهبا يف سـياق             )د(  
  الرتاعات؛
بالرتاع يف النظام   املتأثرين  إعادة إدماج األطفال    ضمان أن يكون من املمكن        )ه(  

التعليمي، مبا يف ذلك عرب برامج التعليم غري الرمسية وعرب إعطاء األولويـة لتـرميم املبـاين                 
  بالرتاع؛املتأثرة الصرف الصحي والكهرباء يف املناطق خدمات درسية وتوفري املياه وواملرافق امل
روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية؛ واتفاقيـة       نظام  التصديق على     )و(  

 وبروتوكول مكافحة صنع األسلحة الناريـة وأجزائهـا ومكوناهتـا           ؛الذخائر العنقودية 
شروعة، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية       والذخرية واالجتار هبا بصورة غري م     

املنظمة عرب الوطنية؛ واتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها             
  ).مع بروتوكوالهتا األول والثاين والثالث(مفرطة الضرر أو عشوائية األثر 

  االستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفال    
 قـد   إىل القضاء على عمل األطفـال     هتدف   خطة عمل    بأن حتيط اللجنة علماً  بينما    -٨٥

  : ما يليتشعر بالقلق إزاءفإهنا ، ُوضعت
    غـري مقبولـة،    ظل أوضاع   يف  على نطاق واسع    عمل األطفال   استخدام    )أ(  

 يف   والبيع ،خطرة، يف جماالت جتهيز األغذية    أوضاع  يف سن مبكرة أو يف      عملهم  مبا يف ذلك    
 واألنـشطة   ، واملقـاهي  ، واملطاعم ،اخلفيفةالتحويلية   والصناعات   ، ومجع النفايات  ،الشارع

  يف الصناعات االستخراجية والطاقة؛الكبرية سرية، وكذلك يف املشاريع اإلمنائية الزراعية اُأل
  ؛) سنة١٣  ب ةدداحمل(لتشغيل األطفال الدنيا  ةوالسن القانوني  )ب(  
، مبا يف ذلك األجور املتدنية وسـاعات        ل األطفال اقتصادياً  استمرار استغال   )ج(  
  تنطوي على خماطر متنوعة؛العمل يف أنواع من وتشغيلهم عمل الكبار املماثلة لساعات  العمل

  عدم إنفاذ قوانني العمل؛  )د(  
  .العملبشأن غياب التفتيش املنهجي   )ه(  



CRC/C/MMR/CO/3-4 

GE.12-41345 26 

) ٦٩، الفقـرة    CRC/C/15/Add.237(ر اللجنة مبالحظاهتا اخلتامية السابقة      تذكّو  -٨٦
  :مبا يليبالقيام  الدولة الطرف ، بشدة،وتوصي

غـري  أوضـاع    للقضاء على عمل األطفال يف       وفعالةاختاذ تدابري فورية      )أ(  
 ،خطرة، يف جماالت جتهيز األغذية    أوضاع  يف سن مبكرة أو يف      العمل  مقبولة، مبا يف ذلك     

 ، واملقـاهي  ، واملطاعم ،اخلفيفةالتحويلية  ات   والصناع ، ومجع النفايات  ،والبيع يف الشارع  
  ؛الكبريةسرية، وكذلك يف املشاريع اإلمنائية واألنشطة الزراعية اُأل

االقتصادية املتجـذرة   -تنفيذ تدابري فعالة للتصدي للعوامل االجتماعية         )ب(  
  عاملة؛القوة إىل االلتحاق بالاألطفال تدفع اليت 

   سنة؛١٦لتشغيل األطفال إىل الدنيا رفع السن غية بتعديل األحكام القانونية   )ج(  
محاية األطفال ولضمان   من أجل   تعزيز إنفاذ قوانني العمل وقانون الطفل         )د(  

  ؛وتوقيع جزاءات وتوفري تعويضات ،مقاضاة من يستخدمون العمل القسري لألطفال
ه العمليـات   هذترصد  العمل لضمان أن    بشأن  التفتيش  عمليات  حتسني    )ه(  

  ، مبا يف ذلك استخدام عمل األطفال؛ شامالًع جوانب بيئة العمل رصداًمجي
من الربنـامج الـدويل     يف هذا الصدد    مواصلة التماس املساعدة التقنية       )و(  

  ؛ األطفالعمل العمل الدولية للقضاء على نظمةمل
الئمة إلضفاء طابع منهجي ومؤسسي علـى العمليـات         املاختاذ التدابري     )ز(  

جتنيد األطفـال  عن املدنيني املسؤولني وءات التأديبية حبق الضباط العسكريني أو اإلجرا /و
  واستخدام عمل األطفال؛

املتعلقة ) ١٩٧٣(١٣٨منظمة العمل الدولية رقم     اتفاقييت  التصديق على     )ح(  
املتعلقة حبظر أسوأ أشـكال عمـل       ) ١٩٩٩(١٨٢ورقم  لسن االستخدام   األدىن  باحلد  

  . فورية للقضاء عليهااألطفال واختاذ إجراءات

  أطفال الشوارع    
 عـن عـدد أطفـال        هبا معلومات موثوق االفتقار إىل   تشعر اللجنة بالقلق بسبب       -٨٧

 ؛ والنطاق احملدود العتراف احلكومة مبسألة أطفـال الـشوارع         ؛الشوارع يف مجيع البلدات   
  .واجلهود احملدودة لتحسني أوضاعهم وإعادة إدماجهم يف أسرهم

  : مبا يلي بالقيامللجنة الدولة الطرفوتوصي ا  -٨٨
لتوصـل إىل   من أجـل ا    أطفال الشوارع    ألوضاعإجراء تقييم منهجي      )أ(  

  صورة دقيقة عن األسباب اجلذرية هلذا الوضع وحجمه وتقـدمي معلومـات للجنـة يف               
  التقرير املقبل؛
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 ،ألطفال املعنيني مبشاركة نشطة من جانب ا     ،صياغة وتنفيذ سياسة شاملة     )ب(  
  ؛من تكرار ظهورهامنع حدوثها واحلد من أجل ألسباب اجلذرية تتناول اينبغي أن 
ـ احلماية الالزمة و  بأطفال الشوارع   تزويد    )ج(   دمات الرعايـة الـصحية     خب

  املالئمة والتعليم وغري ذلك من اخلدمات االجتماعية؛
  لى؛لطفل الفضاصاحل حمققاً ملدعم برامج مل مشل األسر عندما يكون ذلك   )د(  
محاية أنفسهم  هبا  كنهم  مياليت  الكيفية  تزويد األطفال مبعلومات وافية عن        )ه(  

  .تقدمي شكاواهم ضد من يستغلوهنمكيفية وعن 

  اناالستغالل واالعتداء اجلنسي    
  : ما يليتشعر اللجنة بالقلق العميق إزاء  -٨٩

يا األحكام غري املالئمة يف قانون الطفل بـشأن محايـة األطفـال ضـحا               )أ(  
  ؛التجاري واجلنسياالستغالل 

يف املرتل ويف اجملتمع    البنات واألوالد   االعتداء اجلنسي على    املتعلقة ب التقارير    )ب(  
الفتيـات  املتعلقة بقيام الوالدين ببيع      والتقارير   ،ويف العمل ويف املؤسسات ويف بعض املدارس      

  بغرض البغاء؛

والعنف اجلنسي اليت يرتكبها    االغتصاب  أفعال  عن  اليت تتحدث   املعلومات    )ج(  
  الشرطة حبق الفتيات واملراهقات على مدى السنوات املاضية؛وأفراد العسكريون 

  .مقاضاة األطفال املنخرطني يف البغاء  )د(  
  :مبا يليبالقيام  الدولة الطرف ، بشدة،وتوصي اللجنة  -٩٠

  نسي؛اجلري وتجاالمحاية األطفال من االستغالل من أجل تعديل قانون الطفل   )أ(  

األطفال املعرضـني  لصاحل املساعدة القانونية  زيادة  تعزيز إنفاذ القوانني و     )ب(  
  لالستغالل واالعتداء؛

ووضع حد اجلنسيني اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملنع االعتداء واالستغالل     )ج(  
مة، ، وإجراء مناقشات عا   مقاضاة اجلناة عن طريق   سيما    ال لذلك بواسطة سياسة شاملة،   

سر بالتعاون مع قادة الرأي العام واألُ     تنظَّم  وإجناز برامج تعليمية عامة، مبا يف ذلك محالت         
  اإلعالم؛ووسائط 

 العدالة لضحايا االغتصاب الذي يرتكبه      وتوفريوإجراء حتقيقات مالئمة      )د(  
  شرطة؛وأفراد عسكريون 

ن اجلنـسي وضـما    عدم جترمي ضحايا االعتـداء واالسـتغالل         ضمان  )ه(  
  .استفادهتم من برامج وخدمات مناسبة للتعايف وإعادة اإلدماج
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  البيع واالجتار واالختطاف    
وبوجه . لبشرمكافحة االجتار با  يف جمال   تالحظ اللجنة اجلهود العامة للدولة الطرف         -٩١

بروتوكول منع وقمع ومعاقبـة االجتـار       الدولة الطرف إىل    نضمام  اخاص، ترحب اللجنة ب   
اصة النساء واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة          باألشخاص، وخب 

عرب الوطنية؛ والتوقيع على مذكرة بشأن مبادرة ميكونغ الوزارية املنسقة ملكافحة االجتـار؛             
خطة العمـل الوطنيـة     اعتماد  ؛ و ٢٠٠٥يف عام   باألشخاص  واعتماد قانون مكافحة االجتار     

ركزية لقمع االجتار   امليئة  اهل؛ وإنشاء   )٢٠١١-٢٠٠٧(بالشر  كافحة االجتار   اخلمسية مليامنار مل  
.  واخلطة الرامية إىل تنظيم قوة شرطة خاصة حلمايـة األطفـال           ؛٢٠٠٦عام  يف  باألشخاص  

كافحـة االجتـار بالنـساء      مللدولة الطرف   اليت تبذهلا ا   اجلهود الكبرية    وتالحظ اللجنة أيضاً  
الذين تعرضوا لالجتـار عـرب      إىل الوطن   ية الضحايا العائدين    ماحلألغراض جنسية و  والبنات  

  : ما يلياللجنة تشعر بالقلق إزاءما زالت ومع ذلك، . احلدود ألغراض جنسية

صدر للرجال والنساء واألطفـال الـذين       امل من البلدان الدولة الطرف بلد      )أ(  
ُيجربون فال الذين    للعمل القسري، وللنساء واألط    يتعرضون لالجتار باألشخاص، وخصوصاً   

  لبغاء القسري يف بلدان أخرى؛على ا

 ألغراض البغاء،   واستغالهلن جنسياً والبنات  بالنساء  يف البلد   استمرار االجتار     )ب(  
  ؛احلضرية يف املناطق وخصوصاً
ومحايـة  بالبـشر    حمدودة ملنع االجتار الداخلي      بذل الدولة الطرف جهوداً     )ج(  

 . علومات عن عدد األطفال ضحايا االجتارماالفتقار إىل ضحاياه وكذلك 

االتفاقية املتعلقة باملوضوع، توصي اللجنة     أخرى من   مواد  و ٣٤ويف ضوء املادة      -٩٢
  :مبا يليبالقيام الدولة الطرف 

، مبا يف ذلك عرب      وداخلياً تعزيز جهودها ملكافحة االجتار باألطفال دولياً       )أ(  
  أكثر صرامة؛للحدود نظام مراقبة إنشاء 

سيما يف صفوف األطفال والشباب، بشأن املخـاطر          ال زيادة التوعية،   )ب(  
  اهلجرة؛بوبالشر املرتبطة باالجتار 

  ألسباب اجلذرية لالجتار؛معاجلة ا  )ج(  
بيع األطفال واالجتار   جرائم   اختاذ التدابري املالئمة حملاسبة مرتكيب       ضمان  )د(  

  على جرائمهم؛واختطافهم هبم 
ضمان التعايف البدين والنفسي وإعادة االندماج الرامية إىل ها تعزيز جهود   )ه(  

  االجتماعي لألطفال ضحايا االستغالل واالجتار؛
منظمة األمم املتحدة للطفولة    مواصلة التماس املساعدة من جهات منها         )و(  

  .)اليونيسيف(
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  إدارة قضاء األحداث    
 /يف تـشرين األول   وما حدث   اث  تالحظ اللجنة التقدم احملرز يف إدارة قضاء األحد         -٩٣

 ،تحقيقات الشرطة الودية جتاه لألطفـال     املتعلقة ب ربوتوكوالت  من إصدار ال   ٢٠١٠أكتوبر  
  : ما يلي تشعر اللجنة بالقلق إزاء،ومع ذلك.  من التوجيهات الوطنية لقوات الشرطةهاباعتبار

ات، وهـذا   سنوبسبع  أحكام قانون الطفل اليت حتدد سن املسؤولية اجلنائية           )أ(  
  ؛ املعايري املقبولة دولياًمنأدىن بكثري 

  ؛االحتجاز السابق للمحاكمةالعدد املرتفع لألطفال رهن   )ب(  
  لقانون أو املخالفني له؛املصادمني لانتشار العقوبة البدنية لألطفال   )ج(  

قضاء األحداث تغطيان أحناًء حمـدودة      لووجود حمكمتني متخصصتني فقط       )د(  
  التدريب املقدم إىل القضاة املتخصصني؛قص ون ،من البلد

يف مراكز الشرطة يف مرحلة إلقاء القـبض واالحتجـاز          أوضاع االحتجاز     )ه(  
 ،حتترم الفصل التام عن الكبار      ال  واليت ، وكذلك يف السجون البئيسة جداً     السابق للمحاكمة 

  مع األسرة؛البقاء على االتصال وال تكفل احلق يف 

إعـادة انـدماج    اليت تيّسر   املالئمة يف نظام قضاء األحداث      نقص التدابري     )و(  
  .األطفال اجتماعياً

 مـع االتفاقيـة،     وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبواءمة نظام قضاء األحداث متامـاً           -٩٤
  ، مبا يف ذلـك قواعـد      األخرى ذات الصلة   ومع املعايري    ،٤٠ و ٣٩ و ٣٧ املواد   وخصوصاً

 واملبـادئ   ،)بـيجني قواعـد   ( إلدارة شؤون قضاء األحداث      األمم املتحدة الدنيا النموذجية   
 وقواعد األمم املتحدة بشأن محاية      ،)مبادئ الرياض التوجيهية  (ح األحداث   وملنع جن  التوجيهية

املتعلـق باألطفـال    للعمل   واملبادئ التوجيهية    ،)قواعد هافانا (األحداث اجملردين من حريتهم     
بـشأن حقـوق األطفـال      ) ٢٠٠٧(١٠العام للجنة رقم     والتعليق   ؛نظام العدالة اجلنائية   يف
  : القيام مبا يليوبوجه خاص، حتث اللجنة الدولة الطرف على.  قضاء األحداثإطار يف

 ةرفع السن القانوني  ب تعديل قانون الطفل ملواءمته مع االتفاقية، وخصوصاً        )أ(  
   سنة؛١٢ن األحوال عن ال محب وأال يرتل للمسؤولية اجلنائية إىل املستوى املقبول دولياً

اخلطرية، إال يف اجلرائم    السابق للمحاكمة    االحتجاز   ضمان أال ُيستخدم    )ب(  
  جلرائم األخرى؛يف حالة اواستخدام تدابري بديلة 

يـصطدم  املعاملة عندما   وإلساءة  أي طفل لالعتداء    تعّرض  عدم  ضمان    )ج(  
  خيالفه؛عندما القانون أو ب
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كافية وارد بشرية وتقنية ومالية     مزودة مب صة  متخصأحداث  إنشاء حماكم     )د(  
 وتعيني قضاة متخصصني من أجل األطفال يف مجيـع          ،الدولة الطرف يف مجيع أحناء إقليم     

   على التعليم والتدريب املالئمني؛نيهؤالء القضاة املتخصصوضمان حصول األقاليم 
كبـار يف   اختاذ تدابري ملنع إيداع األطفال احملرومني من حريتهم مـع ال            )ه(  

هؤالء األوالد، وضمان متتع مع البنات مراكز الشرطة أو يف مرافق االحتجاز ومنع إيداع       
  بيئة آمنة ومراعية لألطفال وبقائهم على صلة منتظمة بأسرهم؛باألطفال 

االستفادة من أدوات املساعدة التقنية اليت وضعها الفريق املـشترك بـني              )و(  
وأعضاؤه، مبا يف ذلك مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات الوكاالت املعين بقضاء األحداث   

 واملنظمـات   ،حلقـوق اإلنـسان   الـسامية   ألمم املتحدة   امفوضية  و ، واليونيسيف ،واجلرمية
  . والتماس املساعدة التقنية يف جمال قضاء األحداث من أعضاء الفريق،احلكومية غري

  األطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها    

  اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل، من خالل أحكام قانونية ولوائح مالئمة،        توصي  -٩٥
أو الشهود عليها،   / جلميع األطفال ضحايا اجلرمية و     توفري احلماية املطلوبة مبوجب االتفاقية    

 قتصادي واالجتـار  اجلنسي واال مثل األطفال ضحايا االعتداء والعنف املرتيل واالستغالل        
 املبادئ التوجيهية بـشأن العدالـة يف األمـور    يف اعتبارها متاماًتأخذ أن ، وتكفل  بالبشر

  .املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها

  األطفال املنتمون إىل مجاعات األقليات أو مجاعات الشعوب األصلية    
طفال األألن  ) ٢٧، الفقرة   CRC/C/15/Add.237(تعرب اللجنة مرة أخرى عن قلقها         -٩٦

،  األخـرى  األقليـات ومجاعـات   األقليات اإلثنية واألصلية والدينيـة      إىل مجاعات   املنتمني  
التمييز وما زالوا  أشكالمن  قيود و العديد من ال  الروهينغيا، يواجهون   شعب   أطفال   وخصوصاً

حمرومني من احلصول على احلقوق األساسية، مبا فيها احلق يف الغذاء والرعاية الصحية والتعليم 
  .احلق يف التمتع بثقافتهم وباحلماية من التمييزفضالً عن  ،ءوالبقاء والنما

وحتث الدولـة   ) CRC/C/15/Add.237(وتذكر اللجنة مبالحظاهتا اخلتامية السابقة        -٩٧
الطرف على أن جتمع معلومات إضافية عن مجيع األقليات اإلثنية وغريها من اجملموعـات       

حقوق هذه األقليات واجملموعات    عمال  إ  سياسات وبرامج لتكفل متاماً    تضعاملهمشة وأن   
 بأن تتخذ الدولة الطرف تـدابري فعالـة لتحـسني           وتوصي اللجنة خصوصاً  . دون متييز 
. والية راخني الشمالية على التعليم والرعايـة الـصحية األساسـية          يف  طفال  األحصول  

الدولة الطـرف يف اعتبارهـا التعليـق العـام للجنـة            أيضاً بأن تأخذ    وتوصي اللجنة   
  .بشأن أطفال الشعوب األصلية وحقوقهم مبوجب االتفاقية) ٢٠٠٩(١١ قمر
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  التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان   -طاء  
عمال حقوق الطفل بقدر أكرب، حتث اللجنة الدولـة الطـرف علـى             إل اًتعزيز  -٩٨

قـوق اإلنـسان    املتعلقـة حب  التصديق على مجيع معاهدات األمم املتحـدة األساسـية          
  :وكوالهتا االختيارية، وهيوبروت

اشتراك األطفال يف ب املتعلقالربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل   )أ(  
  املسلحة؛الرتاعات 

  االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛  )ب(  
العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة             )ج(  

  الختياري؛وبروتوكوله ا
  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وبروتوكوله االختياري؛  )د(  
الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد            )ه(  
  املرأة؛

   اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية            )و(  
  أو الالإنسانية أو املهينة؛

  االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم؛  )ز(  
  الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛  )ح(  
  .االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري  )ط(  

  : ما يلي على التصديق علىوحتث اللجنة الدولة الطرف أيضاً  -٩٩
  بالتزامات النفقة وتنفيذها؛باألحكام املتعلقة اتفاقية االعتراف   )أ(  
 واالتفاقيـة   ، على التزامات النفقـة    املنطبقواالتفاقية املتعلقة بالقانون      )ب(  

املتعلقة باالختصاص والقانون الساري واالعتراف واإلنفاذ والتعاون يف جمال املـسؤولية           
  .األبوية وتدابري محاية األطفال

  التعاون مع اهليئات اإلقليمية والدولية  -ياء  
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتعاون مع رابطة أمم جنـوب شـرق آسـيا                 -١٠٠

عند تنفيذ االتفاقية وغريهـا     والطفل  واللجنة املعنية بتعزيز ومحاية حقوق املرأة       ) آسيان(
ء األخـرى   الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان يف الدولة الطرف ويف الدول األعـضا           من
  ."آسيان" يف



CRC/C/MMR/CO/3-4 

GE.12-41345 32 

  املتابعة والنشر  -كاف  
توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري املالئمة لكي تضمن تنفيـذ               -١٠١

ـ            تاماً هذه التوصيات تنفيذاً   ان  بواسطة أمور منها إحالتها إىل أعـضاء احلكومـة والربمل
ل النظر فيها على النحو املالئم      والوزارات املعنية واحملكمة العليا والسلطات احمللية من أج       

  .واختاذ مزيد من اإلجراءات

التقريرين الدوريني الثالث والرابـع     فيما يتعلق ب   جيري، بأن   وتوصي اللجنة أيضاً    -١٠٢
  يف هـذا  اللجنـة   املقدمة من الدولة الطرف والتوصيات الذي اعتمـدهتا         اخلطية  والردود  
    طاق واسع باللغات العديدة للبلد، مبا يف ذلك       على ن إتاحتها   ،)املالحظات اخلتامية (الصدد  

 ، اإلعـالم  ط ووسائ ،اجملتمع املدين لعامة اجلمهور، وملنظمات    عرب اإلنترنت،   ) راًصوليس ح (
 وتنظيم أنشطة   إجراء مناقشات من أجل   واألطفال   ،املهنيةواجملموعات   ،الشبابومجاعات  
  . اا ورصدمهذمهاالتفاقية وبروتوكوهلا االختياري وتنفيشأن توعية ب

  التقرير املقبل  -الم  
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تقدم تقريرها اجلامع للتقريـرين الـدوريني               -١٠٣

 وأن تدرج فيه معلومات عن تنفيـذ        ٢٠١٧فرباير  / شباط ١٣اخلامس والسادس حبلول    
ـ   اللجنة االنتباه إىل    وتوّجه  . هذه املالحظات اخلتامية   سَّقة املتعلقـة   املبادئ التوجيهية املن
 ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١اليت اعتمدهتا يف    ومبعاهدة حمددة   بإعداد التقارير اخلاصة    

)CRC/C/58/Rev.2 و Corr.1 .(ر الدولة الطرف بضرورة أن متتثـل تقاريرهـا         تذكّهي  و
وحتث اللجنة الدولة .  صفحة٦٠املقبلة هلذه املبادئ التوجيهية وأال يتجاوز عدد صفحاهتا 

ويف حـال جتـاوز     . التقاريربإعداد  رف على تقدمي تقريرها وفقاً للمبادئ التوجيهية        الط
الدولة الطرف مراجعة تقريرها وإعادة من التقرير املقدم العدد احملدد للصفحات، سُيطلب 

وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنـه يف       . تقدميه وفقاً للمبادئ التوجيهية املشار إليها أعاله      
ترمجة التقرير ألغراض ضمان ها من مراجعة التقرير وإعادة تقدميه فال ميكن حال عدم متكن

  . هيئة املعاهدة من جانبالنظر فيه

 الدولة الطرف إىل أن تقدم وثيقة أساسية وفقاً ملتطلبات تقدمي       وتدعو اللجنة أيضاً    -١٠٤
املتعلقـة  قة  ملنسَّالوثيقة األساسية املشتركة وهي املتطلبات الواردة يف املبادئ التوجيهية ا         

حلقوق أقرها االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئات معاهدات          كما   ،التقاريربإعداد  
  .)HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيه /يف حزيراناإلنسان 

        


