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  جلنة حقوق الطفل
  الستونالدورة 

  ٢٠١٢يونيه / حزيران١٥ - مايو/ أيار٢٩

 مـن   ٤٤النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة              
  االتفاقية

  اجلزائر: حظات اخلتاميةاملال    

نظرت اللجنة يف التقرير اجلامع للتقريرين الـدوريني الثالـث والرابـع للجزائـر                -١
(CRC/C/DZA/3-4) ــستيها ــودتني يف ١٧١٥ و١٧١٤ يف جل ــران٨ املعق ــه/ حزي  يوني

/  حزيـران ١٥ املعقـودة يف     ١٧٢٥، واعتمدت يف جلستها     )1715 و CRC/C/SR.1714 انظر(
  .ظات اخلتامية التاليةاملالح ٢٠١٢يونيه 

  مقدمة  -أوالً  

ترحب اللجنة بتقدمي التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثالث والرابع للدولة الطرف             -٢
)CRC/C/DZA/3-4 (      وبالردود اخلطية على قائمة املسائل(CRC/C/DZA/Q/3-4/Add.1)  اليت ،

نة عن تقديرها للحـوار     وتعرب اللج .  يف الدولة الطرف على حنو أفضل      أتاحت فهم الوضع  
ومع ذلك، تأسـف    . املشترك بني القطاعات  البناء واملفتوح الذي دار مع وفد الدولة الطرف         

  . املتعلقة بتقدمي التقاريراللجنة لعدم التزام تقرير الدولة الطرف مببادئها التوجيهية املنقحة

   أحرزتهتدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي  -ثانياً  

  :ُترحب اللجنة باعتماد التدابري التشريعية التالية  -٣
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 والذي ُيجّرم االجتار ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٥ املؤرخ ٠١-٠٩القانون رقم   )أ(  
  باألشخاص؛

   واملتعلق بالتعليم؛٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٣ املؤرخ ٠٤-٠٨القانون رقم   )ب(  
 / شـباط  ٢٤ اعتبـاراً مـن      ١٩٩٢رفع حالة الطوارئ السارية منذ عام         )ج(  

  .٢٠١١ فرباير
  :وتالحظ اللجنة أيضاً مع االرتياح التصديق أو االنضمام إىل الصكوك التالية  -٤

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفـال يف            )أ(  
  ؛٢٠٠٩مايو / يف أيار،املنازعات املسلحة

فاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفـال       الربوتوكول االختياري امللحق بات     )ب(  
  ؛٢٠٠٦ديسمرب /واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية يف كانون األول

  ؛٢٠٠٩ديسمرب /اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف كانون األول  )ج(  
  :وترحب اللجنة أيضاً بالتدابري املؤسساتية والسياساتية التالية  -٥

 ٤٢١-٠٦ الوطين لألسرة واملرأة مبوجـب املرسـوم رقـم           إنشاء اجمللس   )أ(  
  ؛٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٢ املؤرخ

ربنـامج  الوزارة التعليم و  اليت بادرت هبا    عملية تعميم التعليم قبل املدرسي        )ب(  
 تنفيذه   يف والذي شرع تجرييب للكشف املبكر والتعليم قبل املدرسي لألطفال ذوي اإلعاقة          ال
  .والية ١٤ يف
 إىل ٢٠١٠مـارس  /يف آذارللدعوة اليت وجهتـها    وتثين اللجنة على الدولة الطرف        -٦

الدعوة الـيت   فضالً عن   سبعة من املكلفني بواليات يف إطار الواليات اخلاصة لألمم املتحدة،           
املقررة اخلاصة املعنية حبقوق املرأة يف أفريقيا والتابعـة         وجهت إىل آليات أخرى، مبا يف ذلك        

   .فريقية حلقوق اإلنسان والشعوبللجنة األ

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -ثالثاً  

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

  التوصيات السابقة للجنة    

دهتا ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتنفيذ املالحظات اخلتامية اليت أب             -٧
إالّ أهنا تالحـظ مـع      ،  )CRC/C/15/Add.269 (اللجنة بشأن التقارير السابقة للدولة الطرف     

  .األسف، أن بعض التوصيات الواردة فيها مل ُينفذ بالكامل
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حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الـضرورية ملعاجلـة تلـك                -٨
لقة بالتقرير الدوري الثاين املقدم مبوجـب       التوصيات الواردة يف املالحظات اخلتامية املتع     

باإلعالنـات  سيما تلك املتعلقة     االتفاقية واليت مل تنفذ بعد أو مل تنفذ بالقدر الكايف، وال          
التعاون مع اجملتمع املدين، وعدم التمييـز،       ، و ستقلامل الرصد و ، والتشريعات ،التفسريية

 ذوي اإلعاقـة،  ألطفال، واألطفال   والعقاب البدين، واملسؤوليات األبوية، والعنف ضد ا      
تـوفري متابعـة كافيـة      وحتث اللجنة كذلك الدولة الطرف علـى        . واألطفال الالجئني 

   .للتوصيات الواردة يف املالحظات اخلتامية احلالية

  اإلعالنات التفسريية    

 مـن  ٢ و ١إعالهنا بشأن الفقـرتني     ب متسك الدولة الطرف  تالحظ اللجنة مع القلق       -٩
 ألن الدولـة  وتشعر اللجنة أيضاً بـالقلق . التحفظ على االتفاقيةهو مبثابة   ، والذي ١٤املادة  

  .١٧ و١٦ و١٣ املواد إعالناهتا بشأن تراجع بعدالطرف مل 
، CRC/C/15/Add.269 (٢٠٠٥الـصادرة يف عـام      توصـيتها   تكرر اللجنـة      -١٠

التفسريية بقـصد    مراجعة الدولة الطرف إلعالناهتا       واليت تشري إىل ضرورة    )١١ الفقرة
سحبها، وفقاً إلعالن وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان يف  

  .١٩٩٣عام 

  التشريع    

ملواءمة التشريعات مع   اليت أجريت    اإلصالحات القانونية    تالحظ اللجنة كتطور إجيايب     -١١
 تشعر بـالقلق  بيد أن اللجنة    .  املدين اجلنسية والسجل ب فيما يتعلق    حتديداًأحكام االتفاقية، و  

  :بشأن ما يلي
وهي العمليـة الـيت      محاية الطفل،    جمال اعتماد قانون  عدم إحراز تقدم يف       )أ(  

   ؛٢٠٠٥بدأت يف عام 
تمييـز ضـد الفتيـات    الأحكام قانون األسرة اليت ال تزال تنطوي علـى          )ب(  

  . على حقوق الطفل سلباًيؤثر هو ما بني اجلنسني ووتتمسك بالتمييز الشديد
 محاية الطفل وضمان    قانونحتث اللجنة الدولة الطرف على تسريع عملية اعتماد           -١٢

ا  هذ إعداد  من  يف املراحل القادمة   إشراكاً كامالً  واألطفال منظمات اجملتمع املدين     إشراك
االً امتث محاية الطفل     أن ميتثل قانون    الدولة الطرف على ضمان     أيضاً حتث اللجنة و. لقانونا

تفق مع  ت حمل مجيع التشريعات اليت ال       وأن حيل، مبجرد سّنه،   بادئ وأحكام االتفاقية،    مل تاماً
 من قانون األسرة مجيع     أن تلغي فوراً  الدولة الطرف على    كذلك  وحتث اللجنة   . االتفاقية

من قبيل   على مجيع األطفال،      ضد الفتيات والنساء وتؤثر سلباً     اليت متيز األحكام األخرى   
  .تطليق وتعدد الزوجات واللطالق واملرياث والطفلضانة احبحكام القانونية املتعلقة األ



CRC/C/DZA/CO/3-4 

GE.12-44264 4 

  التنسيق    
 باألسرة وقضايا   ة املكلف ةوزارة املنتدب ال به   ضطلع الدور التنسيقي الذي ت    تالحظ اللجنة   -١٣

ود آلية عدم وجإزاء ) ١٤الفقرة ، CRC/C/15/Add.269(  قلقها اإلعراب عن تكررإالّ أهنااملرأة، 
 واملكاتب، وكذلك بـني املـستويات       تا واإلدار كاملة لضمان التنسيق بني خمتلف الوزارات     

  .تنفيذ الفعال لالتفاقيةمن أجل الواحمللي ) الدوائر ( والبلدي)الواليات (املركزي واإلقليمي
 وضـمان أن    رفيعة املستوى حتث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آلية تنسيق           -١٤

 حقوق الطفل يف مجيع الـوزارات       إعمالتنسيق  الكاملتني ل ا السلطة والقدرة    لديهتكون  
 التزامات الدولة الطرف مبوجب االتفاقية وكذلك   تنفيذ  عن املسؤولةوالوكاالت األخرى   

ـ  هذه اآلليـة     وينبغي تزويد . ياإلقليمي والبلدي واحملل  و  الوطين  املستويات بني املوارد ب
  . لالضطالع بواليتهاكافية الالبشرية واملالية والتقنية

  خطة العمل الوطنية    
 ٢٥ يف   اليت أُطلقـت  ) ٢٠١٥-٢٠٠٨ (للطفولةطة العمل الوطنية    خبترحب اللجنة     -١٥

إالّ أهنا تشعر بـالقلق إزاء      ،  "باألطفالجزائر جديرة    "بعنوان ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول 
 التقنيـة   ات ضعف القـدر   ءإزا لتنفيذ هذه اخلطة و    حمددة يف امليزانية  عدم وجود خمصصات    

  .ارصد تنفيذهب التوجيهية املكلفة املتوافرة للجنة
املالية والتقنية  وحتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان ختصيص املوارد البشرية            -١٦

 الدولة   وتوصي اللجنة أيضاً   . للطفولة من أجل التنفيذ الفعال خلطة العمل الوطنية      املالئمة  
 يف  االضـطالع بـه   صف املدة للخطة اليت كان من املقرر        إجراء استعراض منت  بالطرف  

 بالتعاون مع منظمات اجملتمع املدين واألطفال وضمان استخدام نتائج هـذا            ٢٠١٠ عام
  .تنفيذ خطة العمل بشكل فعال من أجلالتقييم 

  الرصد املستقل    
عـدم  إزاء  ) ١٦، الفقـرة    CRC/C/15/Add.269(اللجنة اإلعراب عن قلقها     تكرر    -١٧
الطفل وتتضمن واليته صالحية تلقـي ومعاجلـة        مصاحل  جهاز رصد مستقل يراعي      جودو

وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها     . الشكاوى الفردية املتعلقة باالنتهاكات املزعومة حلقوق الطفل      
 كامل  بشكلاإلنسان  حقوق  اللجنة الوطنية االستشارية لترقية ومحاية      الستمرار عدم امتثال    

استقالهلا، على الرغم من إعادة تنظيمها مبوجب القانون        بخاصة فيما يتعلق    ملبادئ باريس، و  
  .٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول ٢٢ املؤرخ ٠٨-٠٩رقم 
حتث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آلية مستقلة، إما كجزء مـن مؤسـسة                -١٨

ـ   ( أو كآلية مستقلة   تعىن بالطفولة وطنية حلقوق اإلنسان تضم وحدة       ين أمـني مظـامل مع
ومعاجلة شـكاوى األطفـال املتعلقـة        لرصد تنفيذ االتفاقية     ) على سبيل املثال   باألطفال
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 وتوفري سبل انتصاف من هـذه       ،ألطفالملصاحل ا مراع  بشكل سريع و  بانتهاكات حقوقهم   
) ٢٠٠٢(٢ة الطرف إىل تعليقها العام رقم       وتوجه اللجنة كذلك انتباه الدول    . االنتهاكات

طنية املستقلة حلقوق اإلنسان يف تعزيز ومحاية حقـوق الطفـل           بشأن دور املؤسسات الو   
)CRC/GC/2002/2.(  

  ختصيص املوارد    
 امليزانيـة للقطاعـات     لكون االعتمـادات املخصـصة يف     تعرب اللجنة عن قلقها       -١٩

بـه الدولـة    تنعم  مما  ، على الرغم    االجتماعية وخاصة لقطاع الصحة ال تزال حمدودة للغاية       
 يف مستـشرياً مل يـزل  الفساد أن من    أيضاً بالقلق  تشعر اللجنة و. الطرف من اقتصاد مزدهر   

 حقـوق   إعمـال  تعزيز    هلا  حتويل املوارد اليت ميكن    يفوهو يتسبب باستمرار    الدولة الطرف   
مقارنـة   بالقلق إزاء ارتفـاع مـستوى اإلنفـاق العـسكري             أيضاً تشعر اللجنة و. الطفل

  . لقطاع الصحةةاملخصصالعتمادات با
  : مبا يليضطالعحتث اللجنة الدولة الطرف على اال  -٢٠

 من االتفاقيـة إلعمـال      ٤ للمادة   ختصيص موارد كافية يف امليزانية وفقاً       )أ(  
امليزانيـة املخصـصة للقطاعـات      اعتمـادات   حقوق الطفل وعلى وجه التحديد زيادة       

  ؛، االعتمادات املخصصة لقطاع الصحةملثال ال احلصراالجتماعية، مبا يف ذلك، على سبيل ا
اتباع هنج يراعي حقوق الطفل يف وضع ميزانية الدولة من خالل تنفيـذ     )ب(  

نظام لتتبُّع ختصيص املوارد واستخدامها من أجل قضايا الطفل على نطاق امليزانية ككل،             
اللجنة أيـضاً الدولـة     وحتثّ  . يف قضايا الطفل  وبذلك تتضح الرؤية بالنسبة ملا يستثمر       

الطرف على أن تستخدم نظام التتبُّع هذا إلجراء تقييمات للكيفية اليت ميكن أن تؤثِّر هبا               
، مبـا   "املصاحل الفضلى للطفـل   "االستثمارات يف أي قطاع من القطاعات على حنو خيدم          

  يكفل قياس التأثري املتباين هلذه االستثمارات على الفتيات والفتيان؛
ء تقييم شامل لالحتياجات من امليزانية ووضع خمصصات واضـحة          إجرا  )ج(  

  لتفاوت يف املؤشرات املتعلقة حبقوق الطفل؛وجه اللمجاالت اليت تتصدى تدرجيياً أل
ضمان ميزنة شفافة وتشاركية من خالل احلوار العام، وال سـيما مـع               )د(  

  األطفال لتحقيق املساءلة املناسبة للسلطات احمللية؛
مـن  تشكو أوضاعهم   د بنود استراتيجية يف امليزانية لألطفال الذين        حتدي  )ه(  

احلرمان والضعف والذين قد حيتاجون إىل تدابري اجتماعية إجيابية، وضمان محايـة هـذه              
 األزمات االقتـصادية والكـوارث الطبيعيـة        تالبنود املدرجة يف امليزانية حىت يف حاال      

  الطوارئ؛ غريها من أو
فورية ملكافحة الفساد وتعزيز القدرات املؤسسية الرامية إىل        اختاذ تدابري     )و(  

  الكشف عن الفساد والتحقيق فيه ومقاضاة املنغمسني فيه بصورة فعالة؛
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يف الذي كّرسته   مراعاة التوصيات اليت قدمتها اللجنة أثناء يوم املناقشة العامة            )ز(  
  ."ولية الدول مسؤ-املوارد املخصصة إلعمال حقوق الطفل " بشأن ٢٠٠٧ عام

  مجع البيانات    
 نظام مركـزي وشـامل      تالحظ اللجنة مع القلق التقدم احملدود الذي أحرز إلنشاء          -٢١

بقلق وتشعر اللجنة   .  مجيع جماالت االتفاقية   جلمع البيانات على املستوى الوطين حبيث يغطي      
تماعية واالقتصادية  حسب املوقع اجلغرايف واحلالة االج    الغياب الكلي لبيانات مصنفة     إزاء   بالغ

التعـرض   املتعلقة حباالت بيانات  الوكذلك  الوضع   الذين يعانون من هشاشة    األطفال   وفئات
 لبيانـات    يف أغلب األحيان    واضعي السياسات  ، وإزاء استخدام  عنف واإلساءة واالستغالل  لل

فـال،   مشاكل األط  الرامية إىل معاجلة  سياسات  التقييم الوضع وصياغة    يف    غري موثوقة  وطنية
 وذواألطفال   بينهم   ومناملتسمة أوضاعهم ببالغ اهلشاشة واحلرمان الشديد        األطفالوال سيما   
  .ي يف القطاع غري الرمسون واألطفال العاملاإلعاقة
 فـصلة متشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع نظام وطين شامل جلمع بيانات         -٢٢

جلغرايف واخللفيـة االجتماعيـة      واجلنس والعرق واملوقع ا    سن ال حسب مجلة عناصر منها   
من أجل تيسري حتليل التقدم احملرز يف إعمـال         ،   تغطي مجيع جماالت االتفاقية    واالقتصادية

ينبغـي للدولـة    و. حقوق الطفل واملساعدة على وضع سياسات وبرامج لتنفيذ االتفاقية        
  على أحدث البيانات عـن األطفـال       جرى مجعها  املعلومات اليت    اشتمالالطرف ضمان   

 الذين يعانون  اإلعاقةوذو الفتيات واألطفال ، مبن فيهم األوضاعالذين يعانون من هشاشة
الدولة الطرف  كذلك   وحتث اللجنة    .واالستغاللالتجاوزات   الفقر واألطفال ضحايا     من

 تسجيلهم يف مجيع قواعد     جرىعلى وضع وتنفيذ سياسة حلماية خصوصية األطفال الذين         
  .البيانات الوطنية

  نشر والتوعيةال    
علـى  ، هبـا  والتوعيـة  تفاقيةتالحظ اللجنة مع القلق أن املبادرات املتخذة لنشر اال    -٢٣

.  ومقدمي الرعاية واملعلمني والعمال الشباب واألطفال ال تزال حمدودة باءاآلمستويات تشمل   
 رقية لت خمطط االتصال الوطين  عن أسفها لضعف تنفيذ     ، على وجه اخلصوص،     اللجنةوتعرب  

وهو املشروع الذي وضعته الوزارة املنتدبة املكلفة باألسرة         ،)٢٠١١-٢٠٠٩(قوق الطفل   ح
  .وقضايا املرأة

 االتفاقية والترويج   حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري أكثر فعالية لنشر           -٢٤
ويف هـذا   . خاّصةوبني األطفال   عامة   والتوعية هبا يف أوساط اجلمهور     منهجي،   هلا بشكل 

التقنية الالزمـة  البشرية واملالية واملوارد صدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على توفري      ال
  .من أجل التنفيذ الفعال للخطة املذكورة أعاله
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  التدريب    
بـشأن   األحـداث    بالتدريب املتخصص الذي يتلقاه قضاة حمـاكم      ترحب اللجنة     -٢٥

من  مع األطفال و   ذين يعملون  ال  اآلخرين املهنينيعدم استفادة مجيع     تأسف ل  إالّ أهنا االتفاقية،  
  .م من هذا التدريبأجله
توصي اللجنة بتقدمي التدريب الكايف واملنهجي على حقوق الطفـل إىل مجيـع               -٢٦

إنفـاذ  ب املكلفـون  وال سيما املوظفـون   الفئات املهنية العاملة مع األطفال ومن أجلهم،        
ن ون االجتماعي ون واألخصائي والصحي خصائيون اإلعالم واأل  ط ووسائ القوانني واملعلمون 

  .ةوسلطات اهلجر ن يف مجيع أشكال الرعاية البديلةووالعامل

  التعاون مع اجملتمع املدين    
 أعضاء املنظمات غـري     ملا يتعرض له يف الكثري من األحيان      تعرب اللجنة عن قلقها       -٢٧

 وكذلك  لة حقوق الطفل  مبن فيهم أولئك املعنيون برصد حا     احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان،     
 بالقلق إزاء القانون رقم      أيضاً تشعر اللجنة و . من ختويف ومضايقات واعتقاالت    نوالصحفي

يقلل إىل حـد    الذي  واجلمعيات،  ب واملتعلق ٢٠١٢يناير  /كانون الثاين  ١٢ املؤرخ ٠٦-١٢
يف  سـلبياً    ُيحدث أثـراً   قد   مما من املاحنني الدوليني     أمواالً تلقي اجلمعيات كبري من إمكانية    

  .لأنشطة املنظمات غري احلكومية العاملة من أجل تعزيز ومحاية حقوق الطف
 لتيسري االعتراف باملدافعني    ملموسةحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري          -٢٨

 األشخاص الذين يقدمون    مبن فيهم عن حقوق اإلنسان وبعملهم ومنحهم اعترافاً قانونياً،        
 لكي تتخذ الدولة الطـرف اإلجـراءات املناسـبة،          الطفل حقوق   تقارير عن انتهاكات  

بأمان على حنو يتسق مع     والصحفيني ملهامهم     املنظمات غري احلكومية   إمكانية أداء  ضمانو
  .أي جمتمع دميقراطيمبادئ 

  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (املبادئ العامة   -باء  

  عدم التمييز    
التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لزيادة معدل التحـاق         ح  تالحظ اللجنة مع االرتيا     -٢٩

بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء استمرار العمل باألحكام القانونية اليت            . الفتيات باملدارس 
متيز ضد الفتيات والنساء من قبيل تلك املتعلقـة بـاملرياث والـواردة يف قـانون األسـرة                  

 قلقها حملدودية التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لتغيري         وتعرب اللجنة أيضاً عن   . ٢٠٠٥ لعام
املواقف والسلوكيات اجملتمعية التمييزية وتلك القائمة على السلطة األبوية وكذلك القوالـب            

وتكـرر اللجنـة كـذلك اإلعـراب عـن قلقهـا            . النمطية اخلاصة بـأدوار اجلنـسني     
)CRC/C/15/Add.269   ييز حبكم الواقع الذي يواجهه األطفال      إزاء استمرار التم  ) ٢٦، الفقرة
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ذوو اإلعاقة واألطفال الذين يعيشون يف ظل الفقر واألطفال املولودون خارج إطار الـزواج              
 واألطفال الذين يعيـشون     ملخالفون للقانون وأطفال الشوارع    ا  العاملون واألطفال  واألطفال

  .يف مناطق ريفية وأطفال الالجئني من الصحراء الغربية
  : مبا يليضطالعث اللجنة الدولة الطرف على االحت  -٣٠

 والنـساء،   إلغاء األحكام القانونية اليت تنص على التمييز ضد الفتيات          )أ(  
   اليت تتعلق باملرياث؛األحكام سيما  وال

  النساء والفتياتاختاذ مجيع التدابري الضرورية إللغاء التمييز اجملتمعي ضد       )ب(  
 عامة تشمل تنظيم محالت بالتعاون مع قادة الرأي واألسر          عن طريق وضع برامج تثقيفية    

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة        ووسائط اإلعالم مبا يتمشى مع توصيات       
)(CEDAW/C/DZA/CO/3-4؛)٢٨ ة، الفقر  

اعتماد وتنفيذ استراتيجية شاملة للتصدي جلميع أشكال التمييز، مبـا يف             )ج(  
دة من التمييز ضد مجيع فئات األطفال املستضعفني، وتنفيذها بالتعاون          ذلك األشكال املتعد  

مع جمموعة كبرية من أصحاب املصلحة وبإشراك مجيع قطاعات اجملتمع من أجل تيسري سبل              
  . تكون داعمة للمساواة بني األطفالالتغيري االجتماعي والثقايف وهتيئة بيئة مواتية

  عليامصاحل الطفل ال    
 يف قـانون األسـرة يف       عليامصاحل الطفل ال   مبدأ   إدراججنة مع االرتياح    تالحظ الل   -٣١
  وفقـاً إلـزام القـضاة،   يف مجيع القرارات املتعلقة باألسرة و يتعني إتباعه  أكمبد ٢٠٠٥ عام

اإلجراءات املدنية واإلدارية،   ب واملتعلق ٢٠٠٨فرباير  /شباط ٢٥ املؤرخ ٠٩-٠٨للقانون رقم   
 يف مجيع   علياالطفل ال ملصاحل  املبدأ العام   عدم إدراج   اللجنة بالقلق ل   تشعر   ،ومع ذلك . مبراعاته

يف مجيع اإلجراءات اإلدارية والقـضائية،      ، ومن مث عدم تطبيقه      التشريعات املتعلقة باألطفال  
   .ليف السياسات والربامج املتعلقة باألطفا وال
ن إدراج مبـدأ    حتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إىل ضما           -٣٢

يف مجيع اإلجـراءات التـشريعية واإلداريـة         مصاحل الطفل الفضلى على النحو املناسب     
يف مجيع السياسات والربامج واملشاريع اليت تتعلق باألطفـال وتـؤثر           كذلك  والقضائية و 

ع اللجنة الدولة الطرف علـى      شّج ويف هذا الصدد، تُ    . وتطبيقه عليها بشكل متسق    فيهم
مجيـع   يف   مصاحل الطفل العليا  تحديد  ب التوجيهات الكفيلة عايري لتوفري   وضع إجراءات وم  

احملـاكم   و  مؤسسات الرعاية االجتماعيـة العامـة أو اخلاصـة         وتوزيعها على ،  اجملاالت
القانوين جلميـع   تعليل  الوينبغي أيضاً أن يستند     . التشريعيةاهليئات  السلطات اإلدارية و  و

 هذا املبدأ، وحيدد املعايري املستخدمة يف التقييم        إىلرية  اإلداواألحكام والقرارات القضائية    
  .ملصاحل الطفل العلياالفردي 
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  احلق يف احلياة والبقاء والنمو    
تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء حالة الفتيات والنساء احلوامل خارج إطار الزواج               -٣٣

 لضمان  لتدابري الالزمة اف  اختاذ الدولة الطر  وكذلك األمهات العازبات وأطفاهلن وإزاء عدم       
  :تالحظ اللجنة بقلق شديد ما يلي. باحلق يف احلياة والبقاء والنمو متتعهم فعلياً

 يعشن وحيدات مع أطفاهلن      اللوايت  العشرات من األمهات العازبات    تعرض  )أ(  
مئات من الرجال يف حاسـي مـسعود يف         أيدي  وللتعذيب على     بدنية وجنسية  العتداءات

. البلدمن  مدن أخرى   يف    يف اآلونة األخرية   هجمات مماثلة ، وحدوث   ٢٠١٠ و ٢٠٠١ يعام
 األمهات العازبات وأطفاهلن ال تزال      اليت تتعرض هلا   االعتداءات ألنتشعر اللجنة بقلق بالغ     و

 يف  نن مع أطفـاهل   ش ضحايا هذه اجلرائم يع    ألن و من العقاب إفالت مقترفيها   يف ظل   حتدث  
   الطرف؛الدولةأي دعم من أن حيصلن على ع دون حاالت من اخلوف والفقر املدق

النساء والفتيات احلوامل خارج    بالرفض االجتماعي والوصم    كثرياً ما يؤدي      )ب(  
التخلي عـن   وإىل  ،  الذي ُيعّرض حياهتن للخطر   نطاق الزواج إىل اللجوء إىل اإلجهاض السري        

  .ن الدعارة إلطعام أطفاهلةسوى ممارسجيدن من سبيل حبيث ال  يف الشوارع العيش أو نأطفاهل
حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري عاجلة لوضع حـد لالنتـهاكات               -٣٤

 وكذلك األمهات العازبـات   ،لنساء والفتيات احلوامل خارج إطار الزواج     ااجلسيمة حلق   
اختاذ إجراءات عاجلـة    خباّصة  ينبغي للدولة الطرف    و. نمويف احلياة والبقاء وال   ،  وأطفاهلن
 وأن ُتسلّط عليهم عقوبـات     إىل القضاء    نالعنف ضده إحالة مرتكيب    وضمان   نحلمايته

مجيـع التـدابري     أن تتخذ  الدولة الطرف على      أيضاً  اللجنة وحتث. تتناسب مع جرائمهم  
 وأطفاهلن يف العيشاألمهات العازبات عدم استمرار  على سبيل األولوية،    لتضمن،  الالزمة  

أطفـاهلن  علـى   على الدعم الذي يتيح هلن احلفاظ       عال   بشكل ف  حصوهلنيف الشوارع و  
 وبرامج تثقيـف   الدولة الطرف على إطالق محالت توعية         أيضاً حتث اللجنة و .ورعايتهم

   . ملا يتعرضن له من هتميش اجتماعي ووصم ومعاملة وحشيةوضع حدل

  احترام آراء الطفل    
تطـوير مـشاركة   لرامية إىل ااملبادرات املخصصة  تالحظ اللجنة أنه على الرغم من   -٣٥

فقد ُنفذّت إجـراءات  ، ٢٠٠٧  يف عام، املنعقدشبابن قبيل مؤمتر الوالة بشأن ال     الشباب، م 
. واجملتمع ككل رسة   حمدودة لتغيري املواقف اجملتمعية جتاه األطفال داخل األسرة واملد         مستدامة

  :وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها مما يلي
راعى آراؤه تأثراً سلبياً بالشرط الذي يفرض حصول  ُت حق الطفل يف أن      تأثر  )أ(  

 توصياهتا يف   وردحرية التعبري واإلعالم، كما     الطفل على إذن من ويل أمره إلعمال حقوقه يف          
  ؛)٣٣، الفقرة CRC/C/15/Add.269(السابقة 
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غري احلق يف أن يستمع إليه يف مجيع اإلجراءات القضائية واإلدارية           ال يزال     )ب(  
  ؛إىل حد كبري ذي جدوى

مجيع املسائل اليت تؤثر    تناول  ملشاركة يف   ا لألطفال    تتيح آلياتعدم وجود     )ج(  
  . واجملتمعات احملليةرسة األسرة واملدداخلعليهم، وال سيما 

حتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز حق الطفل يف أن يستمع إليه بشكل كامـل     -٣٦
ة داخل األسـر  و ذلك أمام احملاكم واهليئات اإلدارية،       يف مجيع املسائل اليت تؤثر عليه، مبا يف       

 .إذن ويل أمره  اإلعالم واجملتمع بشكل عام دون شرط احلصول على         ويف املدرسة ووسائط    
  برامج تثقيفية  ووضع  بتنظيم محالت للتوعية   ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف      

يف التعبري  طفل   حق ال  على،  نون القانوني والطالع األطفال وغريهم، مبا يف ذلك اآلباء واملهني       
وتوجه اللجنـة انتبـاه     .  الغرض املتاحة لتحقيق هذا    األخرى واآلليات والفرص  عن آرائه 
  . إليهاالستماعبشأن حق الطفل يف ) ٢٠٠٩(١٢ الطرف إىل تعليقها العام رقم الدولة

 مـن ) أ(٣٧ و ١٩ و ١٧-١٣ و ٨ و ٧املـواد   (احلقوق واحلريات املدنيـة       -جيم  
  )االتفاقية

  تسجيل الوالدات    
. يف الدولة الطـرف   بشكل شبه شامل    كتطور إجيايب تسجيل املواليد     تالحظ اللجنة     -٣٧

  :ا يلي تشعر بالقلق مماللجنةبيد أن 
األسرة تسجيل األطفـال    شؤون   وقضاة   كثرياً ما يرفض موظفو التسجيل      )أ(  

 بتسجيل  فيما يتعلق  قيود قانونية    ةي أ  عدم وجود  املولودين خارج إطار الزواج على الرغم من      
  هؤالء األطفال؛

شـهادات املـيالد   بشكل منتظم لالجئني وعدميي اجلنسية ا  تقدم لألطفال  ال  )ب(  
   حصوهلم على اخلدمات االجتماعية األساسية؛ إمكانيةقو انعدام اجلنسية ويعيعرضهم خلطر مما

املـدارس  ب ى التعلـيم  احلصول عل   إمكانية حيرم األطفال غري املسجلني من      )ج(  
  .وبصفوف حمو األميةاملساجد ب فيلتحقون

 داخـل   املوجودينحتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تسجيل مجيع األطفال         -٣٨
األطفال الذين يولدون خارج    مبن فيهم   يعيشون يف اجلزائر،    والذين  إقليم الدولة الطرف    

ينبغي للدولة الطرف   و. ة والدهتم حلظ ، اجلنسية و وعدمي الالجئوناألطفال  وإطار الزواج   
 كامل أرجـاء  يف املوجودة املدارس  جلميع تعليمات واضحة    أن تصدر بشكل عاجل    أيضاً

 ،تـسجيلهم واقـع    بغض النظر عـن      إقليمها تنص على ضرورة التحاق مجيع األطفال،      
  . التعليم من أي طفلوعدم حرماناملدارس احلكومية ب
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  االسم واجلنسية    
 املرأة اجلزائرية احلق يف     نحمبا مي ،  ٢٠٠٥ بتعديل قانون اجلنسية يف عام       ترحب اللجنة   -٣٩

لكـون األمهـات    تعرب عن قلقها    إالّ أهنا   ب أجنيب،   ألنقل جنسيتها إىل أطفاهلا املولودين      
 األسرة من أجل نقـل  قاضي شؤون موافقة بالتماس اجلزائريات ملزمات، يف بعض احلاالت،   

 األطفال املولودين خـارج     حرمان عن قلقها من      أيضاً  اللجنة تعربو. ّن إىل أطفاهل  نجنسيته
 االسم العائلي ألمهم، وتسجيلهم عوض ذلـك       ، يف أغلب األحيان، من اعتماد     إطار الزواج 

األطفال املولـودين   الكشف عنهم باعتبارهم من     ، وهو وضع يؤدي إىل      بامسني عائليني اثنني  
 كذلك بالقلق حلرمـان     تشعر اللجنة و .إطار الزواج ومن مث وصمهم يف وقت الحق       خارج  

  . أمازيغيةمساء عائليةاألسر الرببرية يف بعض املدن من حقها يف تسجيل أبنائها بأ
 من االتفاقيـة،    ٧ و ٢تشري اللجنة إىل مسؤوليات الدولة الطرف، وفقاً للمادتني           -٤٠

ق يف أن   يف ضمان متتع مجيع األطفال اخلاضعني للوالية القضائية للدولـة الطـرف بـاحل             
يسجلوا وحيصلوا على جنسية بصرف النظر عن نوع جنس أو عرق أو ديـن الطفـل                

ومن مث، فإن اللجنـة     . والديه أو الوصي القانوين عليه أو أصلهم اإلثين أو االجتماعي          أو
  :حتث الدولة الطرف على االضطالع مبا يلي

جة من  م جزائرية متزو  ألاألطفال الذين يولدون    إمكانية حصول   ضمان    )أ(  
   على النحو املنصوص عليه يف قانون اجلنسية؛ تلقائياًجنسية والدهتممواطن أجنيب على 

 التـسجيل   مـوظفي  األسرة و  إىل قضاة شؤون  تعليمات واضحة   توجيه    )ب(  
 للقـانون    األطفال املولودين خارج إطار الزواج وفقـاً       تنص على ضرورة تسجيل   املدين  

   مثل هذا الطلب؛ تقدم األمحينما االسم العائلي ألمهاهتمحتت و
 دون  اطفاهليار أمساء عائلية أل    اخت حريةألسر األمازيغية   ل  تتاح ضمان أن   )ج(  

  تدخل من موظفي التسجيل املدين؛
  .١٩٦١التصديق على اتفاقية ختفيض حاالت انعدام اجلنسية لعام   )د(  

   والدينوجدانفكر والحرية ال    
 والدين  وجدان وال ريكتف حق الطفل يف حرية ال     راماحتعدم   تشعر بالقلق ل   اللجنةتظل    -٤١

.  من االتفاقيـة   ١٤إعالن الدولة الطرف التفسريي للمادة      ما يعكسه    على حنو    بشكل كامل 
علـى   غري اإلسالم    املقيدة ملمارسة شعائر دين آخر    الشروط  ألن    أيضاً بالقلق  تشعر اللجنة و

أعمال  واهلجمات و  ٢٠٠٦أبريل  /نيسان ١٧ املؤرخ   ٠٩-٠٦ يف القانون رقم     النحو الوارد 
ق الطفل يف   حبالتمتع الفعلي   حتد من    األقليات الدينية يف الدولة الطرف       العنف اليت تتعرض هلا   

   .حرية الفكر والوجدان والدين
 الدولـة   اليت تـدعو  ) ٣٨، الفقرة   CRC/C/15/Add.269(ا  تكرر اللجنة توصيته    -٤٢

وحتقيقاً  . يف حرية الفكر والوجدان والدين      االحترام الكامل حلق الطفل     إىل ضمان  الطرف
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 مـن  ١٤ ينبغي للدولة الطرف النظر يف سحب إعالهنا التفـسريي للمـادة        هلذه الغاية، 
 الدولة الطـرف     أيضاً حتث اللجنة و. حكام االتفاقية أل قوانينها   امتثالاالتفاقية، وضمان   

تعرض تواملضايقات اليت   على اختاذ مجيع التدابري الالزمة لوضع حد جلميع أشكال العنف           
 .هلا األقليات الدينية

  اب البدينالعق    
مجيـع  و  النفـسية   البدين وسوء املعاملة   العقاب حظر   تالحظ اللجنة كتطور إجيايب     -٤٣

 كـانون   ٢٣ املـؤرخ  ٠٤-٠٨ رقـم     القـانون   يف كما ورد  يف املدارس    ترهيبأشكال ال 
 ن العقاب البدين ال يزال مقبـوالً      أل ر بالقلق إالّ أهنا تشع  ،   واملتعلق بالتعليم  ٢٠٠٨ يناير/الثاين

تـشعر  و. ي كتدبري تأدييب يف املـدارس     اعتيادستخدم بشكل   ُيعلى نطاق واسع يف اجملتمع و     
يف مؤسسات   و رتل يف امل  اً العقاب البدين ال يزال مشروع     لكون اللجوء إىل  أيضاً  بالقلق  اللجنة  

استخدام العقاب البدين كـإجراء     على   أي حظر قانوين صريح      ولعدم وجود  ،الرعاية البديلة 
  يف املالحظـات اخلتاميـة الـسابقة   حسبما ورد مـن قبـلُ   تأدييب يف املؤسسات العقابية،     

)CRC/C/15/Add.269 ٤١، الفقرة.(  
  :حتث اللجنة الدولة الطرف على االضطالع مبا يلي  -٤٤

  ؛حظر العقاب البدين بشكل ال لبس فيه يف مجيع األماكن  )أ(  
والشروع بشكل  حتظر العقاب البدين    اليت  قوانني  لل التنفيذ الفعال    ضمان  )ب(  

   املسؤولني عن إساءة معاملة األطفال؛منهجي يف تنفيذ اإلجراءات القانونية ضد
استحداث برامج مستدامة لتثقيف اجلمهور وإذكاء الـوعي والتعبئـة            )ج(  

ء الدينيني بـشأن اآلثـار      االجتماعية تشرك األطفال واألسر واجملتمعات احمللية والزعما      
الضارة للعقاب البدين على املستويني البدين والنفسي على حد السواء، هبـدف تغـيري              
املوقف العام جتاه هذه املمارسة وتشجيع األشكال اإلجيابية واخلالية من العنف والتشاركية            

  لتنشئة األطفال وتأديبهم كتدبري بديل للعقاب البدين؛ 
ركة اجملتمع بأسره، مبا يف ذلك األطفال، يف تصميم         ضمان إشراك ومشا    )د(  

  وتنفيذ استراتيجيات وقائية ضد العقاب البدين لألطفال؛
بشأن حق الطفل يف احلماية     ) ٢٠٠٦(٨ رقم    للجنة  العام التعليق مراعاة  )ه(  

  .من العقوبة البدنية وغريها من ضروب العقوبة القاسية أو املهينة

   ذلك إيذاؤهم وإمهاهلمالعنف ضد األطفال، مبا يف    
 الدولة الطرف ملعاجلة    معتمدة من جانب  تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تدابري          -٤٥

ظى بقبـول   ، وحي وغري حمظورة مبوجب القانون حتديداً     منتشرة    الذي يعّد ظاهرة   العنف املرتيل 
  :ا يليمم بقلق بالغ وتشعر اللجنة .واسع النطاق كجزء من احلياة العادية
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  من األطفال وثلثي النساء للعنف داخل املنازل؛تعرض الغالبية العظمى   )أ(  
ثين ضحايا العنف املرتيل، حىت يف حاالت التعرض إلصابات بليغة، عن متابعة           )ب(  

  دعاواهم وتوجيه الشرطة واجلهاز القضائي هلم إىل االستعانة خبدمات الوساطة والتوفيق؛
كأسـباب قانونيـة لتخفيـف      " الستفزازا"و" الشرف"استخدام مفاهيم     )ج(  

  العقوبات املفروضة على مرتكيب أعمال العنف؛ 
اضطالع املنظمات غري احلكومية بتوفري معظم خدمات الـدعم للنـساء             )د(  

املساعدة الطبية والقانونية والنفسية والتـدريب      ضحايا العنف املرتيل وأطفاهلن، مبا يف ذلك        
  ؛املتعلق بالسكناملهين والدعم 

توجيه ضحايا العنف املقيمني يف بومساعيل وتلمسان وضحايا العنف املرتيل            )ه(  
مراكز األشخاص املعوقني عقليـاً وجـسدياً بـسبب         يف معظم األحيان إىل مراكز املشردين و      

  .حمدودية قدرات املالجئ املتخصصة على استيعاهبم
 مجيع ُيجّرم قانوناً ة،أن تعتمد، على سبيل األولويحتث اللجنة الدولة الطرف على   -٤٦

تقدم  وإلغاء األحكام القانونية اليت      الزوجيأشكال العنف املرتيل، مبا يف ذلك االغتصاب        
تـوفري   من قانون العقوبـات، وضـمان        ٢٧٩رتكيب العنف املرتيل، مثل املادة      أعذاراً مل 

ل واألمهـات   ألطفال  املناسبة والدعم املتعلق بالسكن    املساعدة القانونية والطبية والنفسية   
  .ضحايا العنف املرتيل

ل ألمم املتحدة بشأن العنـف ضـد األطفـا        ل إىل دراسة األمني العام      وباإلشارة  -٤٧
)A/61/299 (     ١٣والتعليق العام للجنة رقم)التحرر من مجيع   بشأن حق الطفل يف     ) ٢٠١١

  : على االضطالع مبا يلي تشجع اللجنة الدولة الطرف،أشكال العنف
وية للقضاء على مجيع أشكال العنف ضد األطفال، بوسـائل          األولمنح    )أ(  

دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال،       منها ضمان تنفيذ التوصيات الواردة يف       
  لقضايا اجلنسني؛ وإيالء أمهية خاصة

تقريرها الدوري القادم معلومات عن تنفيذها للتوصيات الواردة        تضمني    )ب(  
املمثل اخلاص لألمني العام    سيما التوصيات اليت أكدها       أعاله، وال  يف الدراسة املشار إليها   

  :، وهي على النحو التايلاملعين مبسألة العنف ضد األطفال
وضع استراتيجية شاملة وطنية يف كل دولة ملنع مجيع أشكال العنف ضد             '١'

  األطفال والتصدي هلا؛
ل يف فرض حظر قانوين وطين صريح على مجيع أشكال العنف ضد األطفا '٢'

  مجيع األماكن؛
توحيد النظام الوطين جلمع البيانات وحتليلها ونـشرها ووضـع خطـة      '٣'

  .للبحوث املتعلقة بالعنف ضد األطفال
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 ١٨ مـن املـادة      ٢-١قرتـان    والف ٥املادة  (البيئة األسرية والرعاية البديلة       -دال  
 ٣٩ واملادة   ٢٧ من املادة    ٤ والفقرة   ٢٥ واملادة   ٢١-١٩ و ١١-٩ واملواد

  )االتفاقيةمن 

  البيئة األسرية    
 يف قـانون األسـرة      "األدىن"املرأة  إىل مركز   حذف اإلشارة الرمسية     تالحظ اللجنة   -٤٨
من أن القانون   ) ٤٣، الفقرة   CRC/C/15/Add.269 (قلقهااإلعراب عن   فتكرر  ،  ٢٠٠٥ لعام

اواة، وأن  ال يزال ينص على عدم إسناد مسؤولية الطفل إىل اآلباء واألمهات على قدم املـس              
  : وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق مما يلي. هذه املسؤولية تقع على عاتق األب وحده

وإن متّ  إباحة تعـدد الزوجـات،      واإلبقاء على   عدم حظر تطليق النساء،       )أ(  
  إخضاعه لبعض القيود، وهو ما يؤثر سلباً على األطفال؛ 

ج املسلمة من غري    زوا  على ٢٠٠٥احلظر الذي يفرضه قانون األسرة لعام         )ب(  
  حقوق األطفال املولودين من زجيات من هذا القبيل؛على وهلذا تأثريه السليب الواضح املسلم، 
ألطفـال  احضانة   لألم    من قانون األسرة   ٦٥املادة  متنح  يف حالة الطالق،      )ج(  
  ؛ سن الزواجإىل حني بلوغهناإلناث و  سنوات١٠إىل حني بلوغهم الذكور 
 اليت تتزوج ثانية بعد الزواج    املرأة  تفقد   من قانون األسرة،     ٦٦  للمادة وفقاً  )د(  

  ا؛ حضانة أطفاهلحق
 الـذكور مـن     الذي يرثه نصيب  ال نصف   سوىالنساء والفتيات   ال ترث     )ه(  

  .األسرة أفراد
 قدم املساواة  األمهات واآلباء على     تقاسمحتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان         -٤٩

  وحتث اللجنـة   .من االتفاقية  ١٨من املادة    ١ للفقرةفال وفقا    القانونية لألط  للمسؤولية
  :على االضطالع مبا يلي الدولة الطرف أيضاً

 متّيز مجيع األحكام اليت     إلغاء، وضمان   ٢٠٠٥عام  ل قانون األسرة    تنقيح  )أ(  
   والتطليق؛ الزوجاتجتيز تعدد، مثل تلك اليت ا على أطفاهلضد املرأة وتؤثر سلباً

على النحـو   بزواج املسلمة من غري املسلم،       القانون   مبوجباف  االعتر  )ب(  
  اللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة         به الذي سبق وأن أوصت   

)E/C.12/DZA/CO/4 ؛)١٤، الفقرة  
مجيـع  اسـتناد  ضـمان  غية  املتعلقة حبضانة الطفل باستعراض تشريعاهتا   )ج(  

عدم  من االتفاقية و   ١٢ و ٣ للمادتني    وفقاً مصاحل الطفل العليا  املتخذة إىل مبدأ    القرارات  
   مرة أخرى؛ األطفال من حضانة أمهم إذا تزوجتنزع
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 اإلرث على قـدم املـساواة       من احلصول على  متكني النساء والفتيات      )د(  
  .رجالال مع

   إىل اخلارج وعدم عودهتم  بصفة غري مشروعةقل األطفالن    
فيمـا خيـص     القضائية   قراراتقلقها إزاء صعوبة تنفيذ ال     عن   اإلعرابتكرر اللجنة     -٥٠

 يعيش أحد والـديهم خـارج اجلزائـر،         احلضانة وحقوق الزيارة لألطفال اجلزائريني الذين     
  .الزواج املختلطمن هم مواليد بني من  اختطاف األطفالوانتشار 

الدولـة  اليت تـدعو     )٤٩، الفقرة   CRC/C/15/Add.269 (تكرر اللجنة توصياهتا    -٥١
اجلهود الالزمة ملنع ومكافحة نقل األطفال غري املـشروع وعـدم            إىل بذل مجيع  الطرف  

إعادهتم إىل البلد وضمان التنفيذ الصحيح والعاجل للقرارات القضائية املتعلقة حبقـوق            
الدولة الطرف بتعزيز احلوار والتشاور مـع البلـدان           كذلك توصيو. احلضانة والزيارة 
 البلدان اليت وقَّعت معها الدولة الطرف اتفاقاً بشأن حقـوق احلـضانة             املعنية، وال سيما  

التصديق على اتفاقية الهاي املعنيـة      على  وحتث اللجنة أيضاً الدولة الطرف      . الزيارة أو
   .١٩٨٠باجلوانب املدنية الختطاف األطفال على الصعيد الدويل لعام 

  الكفالة/التبين    
 الدولة الطـرف    ، واعتماد لتبين يف الدولة الطرف   ل  نظام عدم وجود تالحظ اللجنة     -٥٢
ممـا   األحكام القانونية اليت تنظم الكفالة       كتطور إجيايب وتالحظ اللجنة   . مكانهنظام الكفالة   ل

 .الـشرعي لوصـّيه   من احلصول على االسم العائلي       الكفالة   هذهتشمله  الطفل الذي    ميكّن
وتـشعر  . هـشاً رهن الكفالة يبقى     لألطفال    تشعر بالقلق ألن الوضع القانوين     أن اللجنة  بيد

   :اللجنة على وجه التحديد بالقلق مما يلي
والذي يطلـب إىل مـوظفي       وزارة الداخلية    الصادر عن داخلي  التعميم  ال  )أ(  

يف  )املكفـول (رهن الكفالـة     عدم تسجيل الطفل     التسجيل املدين، حسبما أفادت التقارير،    
  الدفتر العائلي؛

مع الكفيل وليس له احلق يف      املكفول  الطفل  تلقائياً  يبقى  يف حالة الطالق،      )ب(  
   العيش مع أمه؛

جـزءاً مـن    املكفـول   ، يعترب الطفـل     )الكفيل(وفاة الوصي الشرعي    عند    )ج(  
ال،   داخل األسرة أم   ؤهومن مث، فإنه ميكن للورثة الشرعيني تقرير ما إذا كان يتعني إبقا            اإلرث،

  . اإليداع من جديد يف إحدى املؤسساتيعرضه خلطر  مما
واليت تفيد عن حدوث حاالت من      تعرب اللجنة عن قلقها إزاء احلاالت املبلغ عنها           -٥٣

  .إطار الزواج خارج ألطفال ولدوا ةغري املشروعالكفالة التبين غري املشروع و
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ملواءمته  الكفالة   نظامحتكم  اليت  حتث اللجنة الدولة الطرف على تعديل تشريعاهتا          -٥٤
الذي مينع تـسجيل    التعميم الوزاري   ، وحتثها حتديداً على إلغاء      مع االتفاقية بشكل كامل   

املكفـولني  ضمان أن تتاح لألطفـال       للدولة الطرف    وينبغي .املكفول يف الدفتر العائلي   
وحتث اللجنة كذلك الدولة الطرف على اختاذ       .  البقاء مع أمهاهتم يف حالة الطالق      إمكانية
خارج يولدون  شروع ووضع األطفال الذين     غري امل وزجر التبين   لتدابري الالزمة ملنع    مجيع ا 

   .الكفالةرهن إطار الزواج 

، ١٨ مـن املـادة      ٣، والفقرة   ٦املادة  (الصحة األساسية والرعاية    اإلعاقة و   -واو  
  ) من االتفاقية٢٧ من املادة ٣-١ والفقرات ٢٦ واملادة ٢٤، واملادة ٢٣ واملادة

  فال ذوو اإلعاقةاألط    
 من أن أشكال  ) ٥٣، الفقرة   CRC/C/15/Add.269 (اإلعراب عن قلقها  اللجنة   كررت  -٥٥

الوصم االجتماعي واملخاوف والتصورات اخلاطئة السائدة عن األطفال ذوي اإلعاقة ال تزال            
ق  أيـضاً بـالقل  تشعر اللجنةو.  وإبعادهم يف اجملتمع مما يؤدي إىل هتميش هؤالء األطفال  قوية

يف  على احلصول على التعليم العادي       لعدم قدرة األطفال ذوي اإلعاقة، إالّ يف نادر األحوال،        
 متكاملـة  صفوفوجود ا أُفيد عن على الرغم ممظل عدم وجود سياسة تعليمية شاملة، وأنه       

فإن هذه الصفوف تـشكل يف حقيقـة األمـر صـفوفاً            لألطفال ذوي اإلعاقات البصرية،     
  :أيضاً بالقلق مما يلياللجنة وتشعر . دارس العاديةمتخصصة وضعت يف امل

عاقة الفكرية  اإل لألطفال الذين يعانون من      عدم وجود معلمني متخصصني     )أ(  
  ؛ احلصول على التعليمة يف حيرم هؤالء األطفال من أي فرص، ممايف الدولة الطرف

بـاين   إىل امل  وصـوهلم  وتعذر ذوي اإلعاقة    نقل لألطفال عدم وجود نظام      )ب(  
  ؛ اندماجهم يف املدارس العاديةالعقبتان الرئيسيتان اللتان حتوالن دون ، ومهااملدرسية
 األطفـال ذوي اإلعاقـة،      عدم توفري التدريب ملعلمي املدارس يف جمال دعم         )ج(  

  ؛دراسيةالفصول ال الدعم الفردي لألطفال ذوي اإلعاقة يف وعدم وجود موظفني يتولون تقدمي
مـن مث   و،تخصصةاملراكز املألطفال ذوي اإلعاقات املتعددة يف   قبول ا  عدم  )د(  
  ؛ التعليممجيع فرص من م بشكل كاملحرماهن

راكـز  املربامج والدعم املقـدم لألطفـال ذوي اإلعاقـة يف           ِقدم عهد ال    )ه(  
  .تخصصةامل

حتث اللجنة و). ٥٤، الفقرة CRC/C/15/Add.269(تكرر اللجنة توصياهتا السابقة     -٥٦
 وضع األطفال ذوي اإلعاقة من حيث حصوهلم علـى          أن تستعرض الطرف على   الدولة  

تعتمد علـى سـبيل األولويـة سياسـة     وخدمات التعليم، وأن الرعاية الصحية املناسبة   
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علـى  ويف هذا الصدد، حتث اللجنـة الدولـة الطـرف           . لتطوير التعليم الشامل   شاملة
  :يمبا يلاالضطالع 

حقوق اإلنـسان والـذي     واالجتماعية  قوق  احلتعزيز النهج القائم على       )أ(  
والـيت    واحلواجز النابعة من املواقف    البيئية احلواجزاملعيقة تكمن يف    يعترف بأن العوامل    

، يف حد ذاهتم أصـحاب احلقـوق      مجيع األطفال ذوي اإلعاقة هم      أن  اجملتمع، و يصنعها  
تعزيز الـصورة   ل واألسر   موظفي احلكومة واجلمهور العام    توعية تستهدف    وتنظيم محالت 

   يف اجملتمع؛كمشاركني ومسامهني همدورتعزيز  ذوي اإلعاقة وبالغنياإلجيابية لألطفال وال
يـداع  إل قبل أن تكون  طوير التعليم الشامل    لت أن تكون األولوية  ضمان    )ب(  

األطفال يف املؤسسات املتخصصة، مع إيالء اهتمام خاص لألطفال ذوي اإلعاقة العقليـة            
  تعددة؛املو

 الـدعم   يف تقـدمي   املتخصصني    واملهنيني توفري أعداد كافية من املعلمني      )ج(  
 حىت يكون بإمكـان    تدريب مجيع املهنيني تدريباً كافياً     مجيع املدارس وضمان      يف الفردي

  ؛يف احلصول على تعليم شامل جيدقهم حب بشكل فعالالتمّتع  مجيع األطفال ذوي اإلعاقة
 إمكانية االستفادة من  يف الفصول الدراسية، و    النقل والدعم     توفري ضمان  )د(  

   املدرسية؛اتاملواد التعليمية واملناهج الدراسية والبيئ
لألطفـال ذوي اإلعاقـة     تتاح   انتصاف قابل لإلنفاذ  ضمان توفري سبل      )ه(  

 الترتيبـات   مل ُتوفر هلـم   ، أو   االلتحاق بالتعليم الشامل  منعوا من   ، وهم الذين    سرهمألو
  ولة فيما يتعلق بالتعليم؛التيسريية املعق

النظر يف التصديق على الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة حقـوق              )و(  
  األشخاص ذوي اإلعاقة؛

الذي قدمته اللجنـة يف      ٩ رقم   التوجيهات من التعليق العام   االسترشاد ب   )ز(  
  ).CRC/C/GC/9 (بشأن حقوق األطفال املعوقني ٢٠٠٦عام 

  الصحة واخلدمات الصحية    
 لقطاع الصحة ال تـزال       املخصصة  امليزانية اعتماداتعرب اللجنة عن قلقها من أن       ت  -٥٧

 املشاكل الصحية لألطفال، وخاصة أولئك الذين يعيـشون         ملعاجلة كافية   أبعد من أن تكون   
الذين يواجهون صعوبات كبرية يف احلصول علـى الرعايـة الـصحية            واملناطق الريفية    يف

وتشعر اللجنة أيـضاً    . واملمارسني الطبيني عادل ملرافق الرعاية    التوزيع اجلغرايف غري ال    بسبب
  :بالقلق مما يلي

استمرار ارتفاع معدالت وفيات األمهات واملواليد واألطفـال دون سـن             )أ(  
  اخلامسة إىل مستويات عالية للغاية ؛
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حمدودية الرعاية املقدمة بعد الوالدة واليت ال يستفيد منها سوى الثلث مـن             )ب(  
  ؛اءالنس

  ؛مشكلة توافر األدوية يف الدولة الطرف  )ج(  
  ؛٢٠٠٢احلالة التغذوية لألطفال الصغار اليت مل تشهد أي حتسن منذ عام   )د(  
  .ظروف العمل السيئة اليت يعاين منها مهنيو الرعاية الصحية  )ه(  

 ضمنتبأن  ) ٢٠٠٥،  ٥٧، الفقرة   CRC/C/15/Add.269(تكرر اللجنة توصيتها      -٥٨
 املوارد املناسبة لقطاع الصحة، ووضع وتنفيذ سياسات وبـرامج          ختصيصطرف  الدولة ال 

إتاحة املزيد من الفرص لألمهـات واألطفـال         و ،شاملة لتحسني احلالة الصحية لألطفال    
يف مجيـع   اجليدة  األولية  الرعاية الصحية   خدمات  لحصول على أساس من املساواة على       ل

. بني خمتلف املنـاطق   يف تقدمي الرعاية الصحية      التفاوت   أحناء البلد بغية وضع حد ألوجه     
 احلالـة التغذويـة    الدولة الطرف على اختاذ تدابري أكثر فعالية ملعاجلة           أيضاً حتث اللجنة و

 الدولة الطرف إىل أن ضمان ظروف عمل مالئمة         وتوجه اللجنة اهتمام  . لألطفال الصغار 
  .خدمات جيدة لألطفال لتوفري ميثل إجراًء ضرورياًللعاملني يف القطاع الصحي 

  صحة املراهقني    
 ،اليت تقدم للمـراهقني    خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية      لندرة  بالقلق تشعر اللجنة   -٥٩

أيـضاً  تشعر اللجنـة    و . إىل حد اآلن    الصحة اجلنسية واإلجنابية   ولعدم تطور التثقيف مبسائل   
  .منهوالوقاية ة البشري  املراهقني بسبل انتقال فريوس نقص املناعإملامبالقلق لقلة 

بشأن صحة املراهقني،   ) ٢٠٠٣(٤رقم  للجنة  مع األخذ يف االعتبار التعليق العام         -٦٠
يف جمال   بني القطاعات    سياسة عامة مشتركة  حتث اللجنة الدولة الطرف على وضع وتنفيذ        

  املراهقني داخـل النظـام التعليمـي       حبيث تستهدف اجلنسية واإلجنابية   و احلقوق الصحية 
والوقاية من حاالت   سليم،   اجلنسية واإلجنابية، والنشاط اجلنسي ال     وتراعي احلقوق  خارجهو

اإليـدز،  / وفريوس نقص املناعة البـشري     ،، واألمراض املنقولة جنسياً   املقصوداحلمل غري   
  . واستخدامها ووسائل منع احلمل األخرىالرفاالت احلصول علىوسهولة 

  مستوى املعيشة    
لقـضاء  يف ا  الكبري الذي أحرزته الدولة الطرف       كتطور إجيايب التقدم  تالحظ اللجنة     -٦١

بيد .  االستثمار االجتماعي وبرامج التحويالت االجتماعية     ، وتالحظ حتديداً تزايد   على الفقر 
إلخراج األسر من    ر على املدى الطويل   الستثمال التدابري اهليكلية    ن بالقلق أل  أن اللجنة تشعر  

نوعية ب ات الكبرية فيما يتعلق    من التفاوت  وللحد ية لتحقيق هذا الغرض   دائرة الفقر مل تكن كاف    
املناطق الريفية وضـواحي    معاناة  ، مع    املقدمة ومستوى االستفادة منها    اخلدمات االجتماعية 

   :بالقلق مما يليتشعر اللجنة و .املدن أشد درجات احلرمان
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ماليني مـن األسـر     وأكثر من مليون أسرة تعيش يف األحياء الفقرية         وجود    )أ(  
 بـالقلق أيـضاً   تشعر اللجنة و.  بسبب أزمة السكن   سيئة سكنية   أوضاعيف  األخرى اليت تعيش    

 اآلمنة إىل   امن أي برنامج لتسهيل عودهت    " سود األ قدالع" خالل   يت شردت  ال سر األ لعدم استفادة 
  ؛اليت تعيش فيها حالياًاألماكن  يف احملددة يف جمال اإلسكان ا األصلية أو لتلبية احتياجاهتناطقهام

اليت تعيش يف ظل أشد األوضـاع       الربامج االجتماعية اليت تستهدف األسر        )ب(  
 وبرامج اإلسكان االجتمـاعي     هشاشة، من قبيل اخلدمات الصحية وخدمات التعليم اجملانية       

  ؛نادراً ما يستفيد منها أفقر األطفالاليت 
 إحضار تصريح من احملكمـة      األشخاص املفقودين أسر وأطفال   الطلب إىل     )ج(  

املـنح   الضمان االجتماعي مبا يف ذلـك        إعانات للحصول على    القريب املفقود يؤكد وفاة   
  طفال؛لأل الدراسية
 واخنفـاض متثيـل املـرأة يف        بني النساء والشباب  ارتفاع مستوى البطالة      )د(  

  .طفالالنساء واأل ، وهو يعكس وضعاً عاماً يدل على عدم متكنياملناصب القيادية
حتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إىل القضاء على الفقـر                -٦٢

. ومعاجلة أسبابه اجلذرية والتصدي للعوامل احملدِّدة اهليكلية للفقر لتحقيق هـذه الغايـة            
  :وتشجع اللجنة الدولة الطرف على االضطالع مبا يلي

ياسات العمل اإلجيـايب ملعاجلـة   اختاذ مجيع التدابري الضرورية، مبا فيها س      )أ(  
التفاوتات االقتصادية اليت تؤثر على املناطق الريفية وضواحي املناطق احلضرية وتؤدي إىل            

  عدم التساوي بني األطفال يف التمتع باحلقوق املكرسة يف االتفاقية؛
تقييم أثر برامج احلماية االجتماعية ومراجعتها للتأكد من أهنـا بـرامج              )ب(  
   متنح األولوية لألطفال األشد هشاشة وحرماناً؛ُمستدامة
ضمان عدم إلزام أسر املفقودين بإثبات وفاة قريبهم املفقود للحـصول             )ج(  

  على إعانات الضمان االجتماعي؛
اختاذ مجيع التدابري الضرورية لزيادة فرص حصول النساء والشباب على            )د(  

بغية جتنيب األسر من الوقوع يف دائـرة  وظائف، وزيادة عدد النساء يف املناصب القيادية     
  . الفقر بطريقة مستدامة

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

  التعليم، مبا يف ذلك التدريب واإلرشاد املهنيان    
عليم  يف معدل االلتحـاق بـالت       املسجلة يادة الكبرية الز تالحظ اللجنة كتطور إجيايب     -٦٣

 ٠٤-٠٨القـانون رقـم     ب وترحب اللجنة أيـضاً   ). ٢٠٠٧ يف املائة يف عام      ٩٨(االبتدائي  
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أن  على   ، يف مجلة أمور،   املتعلق بالتعليم والذي ينص    و ٢٠٠٨ يناير/ كانون الثاين  ٢٣ املؤرخ
اجلهـود  ، و سنة ١٦سنوات إىل    ٦  البالغني من العمر    جلميع الفتيات والفتيان   إجباريالتعليم  
 ٢٠٠٩ يف عـام  اليت أُطلقتستراتيجية اال لتطوير برامج الطفولة املبكرة، و    اليت ُبذلت  الكبرية

 . حق الفتيات يف التعليم    عمال، والتقدم الكبري احملرز إل    ٢٠١٥للقضاء على األمية حبلول عام      
  :ا يليممبيد أن اللجنة تشعر بالقلق 

تعـاين  التعلـيم، و  احلصول على   ب فيما يتعلق  إقليمية كبرية    وجود تفاوتات   )أ(  
  حتديداً من احلرمان يف هذا اجملال؛اجللفة وميلة مثل واليات البعض 

التعليم يف املرحلـة    يف املائة من تكاليف     ) ١٠ (تكفل األسر املعيشية بدفع     )ب(  
  ؛يف املرحلة الثانويةمن التكاليف  يف املائة ٢١االبتدائية و
ة على مدى السنوات املاضـية،      معدل االلتحاق باملدارس االبتدائي   اخنفاض    )ج(  

 يف املائة مـن     ٥٠أقل من   عدم متكن سوى    ، و املستوى العايل الذي يتمتع به    على الرغم من    
  ؛من الوصول إىل املرحلة الثانوية املدارس االبتدائية تالميذ

 سـنوات   ١٠ مخس الفتيان الذين تقل أعمارهم عن        ثلث الفتيات وحوايل    )د(  
  ميني؛األهم من 

وارتفاع مستويات التوقـف عـن       التعليم يف املدارس     جودةار تدين   استمر  )ه(  
ـ  غري   الوضع التعاقدي  التدريب وكذلك    نقصو .الدراسة يف املرحلة الثانوية    نـسبة  لستقر  امل

  جودة النظام التعليمي؛وأثرمها السليب يف كبرية من املعلمني 
الـسلبية  صور منطيـة تتـسم ب     على   إىل حد اآلن  الكتب املدرسية   احتواء    )و(  

  تشي بالسلطة األبوية؛ أو
يف مـدارس الدولـة    نطوقـة املكتوبة أو امل اللغات الرببريةتدريس ال يزال     )ز(  
 يف هـذا     الـوارد  الضمان الدولة الطرف على الرغم من       مدارس يف معظم    غري متاح الطرف  
  . املتعلق بالتعليم٢٠٠٨عام  يف قانون الشأن
 الرامية إىل القضاء علـى األميـة،        جهودهاز  تعزيب توصي اللجنة الدولة الطرف     -٦٤
ف  الدولة الطر   وحتث اللجنة أيضاً   . التعليم قبل املدرسي   تطويرتعليم الفتيات و  ب النهوضو

  :على االضطالع مبا يلي
األطفال متتع  مجيع التدابري الالزمة لضمان ، على سبيل األولويةأن تتخذ،  )أ(  

ـ     يكون  وأن ،حبقهم يف التعليم   واليات األكثر حرماناً  الالذين يعيشون يف      اً التعلـيم جماني
  ؛وخالياً من التكاليف غري املعلنةجلميع األطفال يف الدولة الطرف بصورة فعلية 

إكمال األطفال   لضمان    الالزمة  التعليم واختاذ مجيع التدابري    جودةحتسني    )ب(  
 يف  فـشلهم نة وراء   ، مبا يف ذلك اختاذ إجراءات ملموسة ملعاجلة األسباب الكام         لدراستهم

  ؛الدراسةإكمال 
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 عزيـز تمواصلة  ميع املعلمني و  جل ضمان الرواتب الكافية واملركز املالئم      )ج(  
 أثناء اً ومكثفاًمستمرتدريباً  مجيع املعلمني وضمان متابعة املعلمني يف جمال تدريب القدرات  
  ؛وتقييمهم بشكل دوري ،اخلدمة

إمكانية التحـاق   من  أيضاً والتأكد نظام مؤسسات التدريب املهين   عزيزت  )د(  
  ؛توقفوا عن الدراسة باملدارساألطفال الذين 

 األسباب اهليكلية للتمييز ضد املرأة      تعاجل منطية   ة غري يوضع مناهج دراس    )ه(  
  ؛املراحل مجيع يف التعليم والتحصيل  الفتيات والفتيان يفوتعزز فرص

 الطـرف   مدارس الدولة يف    بصورة فعلية  ضمان تدريس اللغات الرببرية     )و(  
  ؛)٠٤-٠٨رقم (القانون املتعلق بالتعليم على النحو الذي يكفله 

  ).CRC/GC/2001/1( بشأن أهداف التعليم ١مراعاة التعليق العام رقم   )ز(  

) د(-)ب(٣٧ و٤٠ و٣٩ و٣٨ و٣٠ و ٢٢املـواد   (تدابري احلماية اخلاصـة       -حاء  
  ) من االتفاقية٣٦-٣٢و

  طفال الالجئونملتمسو اللجوء واأل    
ي اللجـوء يف    ملتمس إطار قانوين شامل لالجئني و     بالقلق لعدم وجود  تشعر اللجنة     -٦٥

  إطـار يفالذي أنـشئ    مكتب محاية الالجئني وعدميي اجلنسية      لعدم امتالك   الدولة الطرف و  
أوضـاع ملتمـسي اللجـوء       اليت تتيح له معاجلة    التنفيذية   قدرةالوزارة الشؤون اخلارجية    

  :وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق مما يلي. والالجئني
 مبن فيهم أولئـك    اللجوء واألطفال الالجئني،     ملتمسي النظر بوجه عام إىل     )أ(  

كمهاجرين غري  ومعاملتهم مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، الذين تعترف هبم 
  شرعيني، وتعرضهم للتوقيف واالحتجاز والطرد أحياناً؛

املساعدة املتمثلـة يف    و  القانونية اجملانية  ملساعدةاالدولة الطرف   ري  عدم توف   )ب(  
واألطفـال ضـحايا   للقُصَّر غري املصحوبني،    ماية والدعم النفسي والطيب واملأوى      احلووصي  

   نوع اجلنس؛ أساسالعنف القائم على
جنـوب الـصحراء    عدم حصول ملتمسي اللجوء والالجئني من أطفـال           )ج(  
معظم حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية،     حرماهنم من   ت امليالد و   شهادا علىالكربى  

  ؛وال سيما حقهم يف الصحة والتعليم
مـن    إىل اآلن  مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجـئني      مل تتمكن     )د(  

 واليـة  يف بائـسة لالجئني الصحراويني الذين ال يزالون يعيشون يف ظروف التسجيل املالئم   
 حتجـاز  إىل مراكز اال   وعدم منحها فرصة الوصول    ، إدارة جبهة البوليساريو   يف ظل ف  تندو

  .ن فيهم األطفال، مب"غري شرعيني  "ُيحتجز املهاجرون الذين ُيعتربونحيث 
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 ملتمـسي حتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد إطار قانوين شامل لالجئني و            -٦٦
 مـع مفوضـية     قويةأسس  ذات  تعاون فعالة و   ووضع آلية    ، للمعايري الدولية  اللجوء وفقاً 

من وال سيما   ألطفال احملتاجني للحماية،    التحديد   األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني    
 وحتث اللجنة أيضاً  . ، وتقدمي املساعدة هلم    غري املصحوبني  منهم ملتمسو اللجوء األطفال   

  : على االضطالع مبا يليالدولة الطرف
األطفـال   األطفال غري املـصحوبني و     أو احتجاز /عدم توقيف و  ضمان    )أ(  

ومنحهم احلـق    بصورة غري مشروعة   إقامتهم/بسبب دخوهلم لالجئني وملتمسي اللجوء    ا
  اللجوء والبقاء يف الدولة الطرف حىت هناية إجراءات اللجوء؛الفعلي يف التماس 

  على النحو الواجبضمان تسجيل مجيع األطفال املولودين على أراضيها  )ب(  
 حبقوقهم االقتـصادية    متتعاً كامالً  ومتتعهم   ،والديهموضع  ، بغض النظر عن     والدهتمعند  

واالجتماعية والثقافية مبا يف ذلك حقوقهم يف الوصول إىل املدارس احلكومية، واحلصول            
  مثلهم يف ذلك مثل املواطنني؛وطنية المتحانات اال وإجراءشهادات العلى 

دون عـائق إىل    املتحدة لشؤون الالجئني    األمم   مفوضية   ضمان وصول   )ج(  
 إىل مجيـع  اللجوء احملـتملني وكـذلك       الالجئون وملتمسو مجيع املراكز اليت حيتجز فيها      

ـ ر اللجنة الدولة الطـرف      ذكّويف هذا الصدد، تُ   .  تندوف  والية خميمات الالجئني يف   أن ب
ينـدرج  وف  تندواليةضمان مستوى معيشي الئق لألطفال الذين يعيشون مع أسرهم يف     

  ؛ مسؤوليتهايف دائرة
 بـشأن خفـض حـاالت       ١٩٦١النظر يف التصديق على اتفاقية عام         )د(  
  .اجلنسية انعدام

  األطفال يف حاالت اهلجرة    
لعمال املهاجرين الذين يعيشون يف اأطفال وضع  هشاشةتعرب اللجنة عن قلقها إزاء     -٦٧

 على غرار ما أوضحته     هم األساسية الذين ال يستطيعون احلصول على حقوق     و ،الدولة الطرف 
  ).٢٠، الفقرة CMW/C/DZA/CO/1(العمال املهاجرين قوق املعنية حبلجنة ال

وفقاً لتوصـيات   جترمي اهلجرة غري النظامية     عدم  حتث اللجنة الدولة الطرف على        -٦٨
واختاذ مجيـع   ) ٢١، الفقرة   CMW/C/DZA/CO/1(قوق العمال املهاجرين    حب  املعنية لجنةال

  . أطفال العمال املهاجرين حبقوقهم دون متييزمتتعابري الالزمة لضمان التد

  األطفال يف الرتاعات املسلحة    
تشعر اللجنة بالقلق ألن احلد األدىن لسن التجنيد الطوعي يف القوات املـسلحة أو                -٦٩

  .القوات شبه العسكرية غري واضح
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ون احلـد األدىن لـسن     القـان  حتدد مبوجب   أن حتث اللجنة الدولة الطرف على      -٧٠
أي جتنيد األطفـال دون      حبيث جيري حظر     التجنيد الطوعي يف القوات املسلحة الوطنية     

سنة باخلدمة   ١٨ األشخاص الذين تقل أعمارهم عن       عدم التحاق  ضمان   من مث  و استثناء،
  .القوات املسلحة اجلزائريةيف 

  االستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفال    
 اليت اختذهتا الدولة الطرف للقـضاء علـى عمـل       مبختلف املبادرات للجنة  ترحب ا   -٧١

 والية ٤٨ عن عمل األطفال يف  األضرار النامجة  بشأنأيام التوعية   تنظيم  األطفال، مبا يف ذلك     
. التدريب املهين مؤسسات   طفل يف مؤسسات التعليم و     ٣٠٠ ٠٠٠ مبشاركة   ٢٠٠٦يف عام   

ألن احلـد    )٧٤، الفقرة   CRC/C/15/Add.269( قلقها   ومع ذلك، تكرر اللجنة اإلعراب عن     
 ٢١ملـؤرخ   ا١١-٩٠القـانون رقـم   (وحظر العمل اخلطر    )  عاماً ١٦(األدىن لسن العمل    

، وال سـيما بالنـسبة إىل        بشكل كامل يف مجيع السياقات     طبقانال ي ) ١٩٩٠أبريل  /نيسان
ن أل  بـالقلق   اللجنة أيضاً   وعالوة على ذلك، تشعر    .األطفال العاملني يف القطاع غري الرمسي     

 ١٨ على من تقل أعمارهم عـن      أنواع األعمال اخلطرة احملظورة       بعدّ الدولة الطرف مل حتدد   
  ألسوأ أشكال عمل األطفال،    ن عرضة زالوال ي على الرغم من أن اآلالف من األطفال        سنة،  

  .يف الشوارع وخدم يف املنازلكباعة الزراعة، ووال سيما يف قطاع 
للجنة توصيتها بأن تواصل الدولة الطرف اختاذ تدابري فعالة لوضـع حـد             تكرر ا   -٧٢

لالستغالل االقتصادي لألطفال، وال سيما يف القطاع غري الرمسي، واختاذ تـدابري عاجلـة              
من العمل يف الشارع والعمـل      وإلبعاد األطفال عن األعمال اخلطرة يف القطاع الزراعي،         

 على تسريع عملية اعتماد قانون العمل اجلديد وضمان         وحتث اللجنة الدولة الطرف   . املرتيل
قانون بالكامل األطفال العاملني يف القطاع غري الرمسي، وحتديد أنواع العمل           ال  يغطي هذا  أن

 الذي سبق وأن أوصت بـه  سنة على النحو ١٨ أعمارهم عن على من تقل  اخلطر احملظورة   
الطلـب املباشـر    (االتفاقيات والتوصيات   جلنة خرباء منظمة العمل الدولية املعنية بتطبيق        

 الدولة الطرف بأن تنظر يف      وتوصي اللجنة أيضاً   .)بشأن االتفاقية  ٢٠١٠ لعام   ١٨٢ رقم
.  بشأن العمل الالئق للعمال املرتليني     ١٨٩التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        

ـ            ساعدة التقنيـة مـن     وتوصي اللجنة كذلك بأن تلتمس الدولة الطرف يف هذا الصدد امل
  . العمل الدوليةالتابع ملنظمةالربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال 

  أطفال الشوارع    
 الدولة الطرف لتنفيذ توصـياهتا      اليت اختذهتا عدم كفاية التدابري    بالقلق ل تشعر اللجنة     -٧٣

على الرغم من    ظاهرة هامشية هذه ال   تعترب  الدولة الطرف  ألنالسابقة بشأن أطفال الشوارع و    
اآلالف من األطفـال    بكون  التقارير اليت أفادت    وأن   ٢٠٠٨منذ عام   مل جتمع    بيانات   أيةأن  

 إزاء عدم كفاية التـدابري املتخـذة   بالغ قلقهاعن أيضاً تعرب اللجنة و .ع يف الشوار يعيشون
  .نطفاهل الشوارع مع أاللوايت يعش يف والعازباتلتوفري املساعدة والسكن لألمهات املطلقات 
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أوضـاع   ملعاجلـة    صارمةحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري عاجلة و          -٧٤
 ة اخلاص ة املقرر  به تالذي أوص  يف الشوارع على النحو      مع أطفاهلن  لنساء اللوايت يعشن  ا

وعلـى   ،))ج(و) ب(٨٢،الفقرة  A/HRC/17/26/Add.3 ( مبسألة العنف ضد املرأة    ةاملعني
الـسكن املـدعوم مـن      جمـال   معاملة تفضيلية يف    هلم على    حصو لضمان وجه التحديد 

، CRC/C/15/Add.269 ( توصياهتا السابقة إىل الدولة الطـرف       أيضاً تكرر اللجنة و .الدولة
 الدولة الطرف بوضـع وتنفيـذ       اليت تدعو إىل اضطالع    وال سيما التوصية     )٧٧الفقرة  

املنظمات غري احلكومية   و أطفال الشوارع أنفسهم   يشارك فيها بنشاط     استراتيجية شاملة 
ألسباب اجلذريـة لظـاهرة أطفـال       ل اآلخرون ذوو الصلة من أجل التصدي     ن  واملهنيو

  . حدوثها ومنعها احلد من بغيةالشوارع

  االستغالل واإليذاء اجلنسيان    
 االعتداء اجلنسي علـى األطفـال يف        لتزايد حاالت تعرب اللجنة عن قلقها العميق        -٧٥

يف الدولـة     األطفـال  وممارسة اجلنس مع  ملدارس الدينية، وسفاح احملارم     املدارس، مبا فيها ا   
 من النسخة العربيـة مـن       ٣٣٦أن املادة   بالقلق من   ويف هذا السياق، تشعر اللجنة      . الطرف

، ومن مث فإنه جيوز للمغتصب      "عرضال "بأنه هتك ملفهوم  ف االغتصاب   عّرُتقانون العقوبات   
  أيـضاً تشعر اللجنـة و".  العارحمو" واملغتصبةاج من الفتاة  عن طريق الزوأن يتفادى العقوبة  

األطفال ضحايا االستغالل اجلنـسي     إزاء ثين   بالقلق إزاء ضعف إنفاذ التشريعات القائمة، و      
عدم أخـذ    و  ونبذهم ووصمهم،   االغتصاب، أو ختويفهم من اإلبالغ عن    واالعتداء اجلنسي   

عـدم   على حممل اجلـد و     لالهتامات من األحيان    كثرييف ال املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني     
   . اجلناة ومالحقة يف القضاياالتحقيق

 ملكافحـة االعتـداء     اسـتباقية حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ إجراءات          -٧٦
 على االضطالع   ، حتث اللجنة الدولة الطرف    التحديدعلى وجه   و. اجلنسينيواالستغالل  

  :مبا يلي
علـى  من قانون العقوبات وتعريف جرمية االغتصاب      ٣٣٦تنقيح املادة     )أ(  

  ؛ دون موافقةاجلماع الذي يتمأهنا 
نظم مالئمة للتحقيق يف حاالت االستغالل اجلنـسي ومـساعدة          وضع    )ب(  

  الضحايا على التعايف؛
مقاضاة ومعاقبة مجيع مرتكيب أعمال العنف اجلنسي واالستغالل اجلنسي،   )ج(  

ميع التدابري املناسـبة    جل واننيالقضاة وسلطات إنفاذ الق   ختاذ  وضمان ا مبن فيهم املعلمون،    
  ىل العدالة وإنزال عقوبات تتناسب مع جرائمهم؛إلتقدمي اجلناة 
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اختاذ تدابري فعالة ملكافحة العنف والتحرش اجلنسيني يف املـدارس مـن              )د(  
منـاذج  خالل تنظيم برامج تواصل على الصعيد الوطين وتعزيز توظيف املدرسات لتقدمي            

  ؛التقليل من التجاوزات احملتمل صدورها عن املعلمنيوألدوار قّيمة للفتيات الصغريات 
مبا يـشهد   تشجيع املدارس واخلدمات الصحية على الكشف واإلبالغ          )ه(  

  ووضع نظم واضحة لإلبالغ عن حاالت العنف يف املدارس؛حبدوث جتاوزات 
سـيما   احلمـالت، وال  ظيم  تنلتوعية، مبا يف ذلك     لربامج  االضطالع ب   )و(  

لألطفال واآلباء وغريهم من مقدمي الرعاية، من أجل احليلولة دون وصم األطفال ضحايا        
  ؛االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي

ضمان توافق الربامج والسياسات الرامية إىل وقاية األطفـال الـضحايا            )ز(  
 ١٩٩٦اليت اعُتمدت يف األعوام     الوثائق اخلتامية   مضامني  وتعافيهم وإعادة إدماجهم، مع     

 يف املؤمترات العاملية ملكافحة االستغالل اجلنسي التجاري لألطفـال،          ٢٠٠٨ و ٢٠٠١و
  .املعقودة يف ستوكهومل ويوكوهاما وريو دي جانريو

  م واختطافهم واالجتار هببيع األطفال    
م جّر يُ الذي و ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢٥ املؤرخ   ٠١-٠٩ترحب اللجنة بالقانون رقم       -٧٧

 بيـد أن  .اجلناة الذين يتجرون باألطفالالعقوبات على يسلط املزيد من  االجتار باألشخاص و  
كافحة االجتار   املتعلق مب  ديدالقانون اجل  إلنفاذ   حمدودية التدابري املتخذة  إزاء  تشعر بالقلق   اللجنة  

 رين غري شرعيني  مهاج ، األطفال والستمرار الدولة الطرف يف اعتبار ضحايا االجتار، مبن فيهم        
  :البالغ مما يليقلق ال وتشعر اللجنة ب.مياهتوقيامها بترحيلهم يف ظروف تشكل أحياناً هتديداً حل

االجتار القائمني بأي حتقيق أو مالحقة قضائية جلرائم االجتار، أو إدانة غياب   )أ(  
 ارير، مـن  ، واستفادة بعض املُتّجرين، حسبما أفادت به التق       ٢٠١٠خالل عام   تهم  أو معاقب 

  ؛الشرطة اجلزائريةفراد تواطؤ بعض أ
ل غري  فعاارتكاهبم أل بداعي   للسجن    األطفال ضحايا االجتار   احتمال تعرض   )ب(  

  عدم حيازهتم لوثائق اإلقامة املالئمة؛ أو الدعارةتعاطيهم ، مثل قانونية نتيجة لالجتار هبم
من اجملتمع املدين    منع و ، تديرها احلكومة لضحايا االجتار    عدم وجود مالجئ    )ج(  

إيـواء  بـسبب     عرضة للعقوبـة   نونحيث أن أفراده سيكو    إدارة أي ملجأ من هذا القبيل     
  ؛مهاجرين غري شرعيني

من التعايف بدنياً توفري املساعدة اليت متكّن األطفال      عن  الدولة الطرف   امتناع    )د(  
  ؛ إدماجهم يف اجملتمعإعادة ونفسياً وتتيح

 قد  بلدان إعادة الضحايا إىل  لعملية  بدائل قانونية   لطرف ل  الدولة ا   توفري عدم  )ه(  
  . يواجهون فيها االنتقام أو املشاق
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 قانون مكافحة   إلنفاذحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة            -٧٨
  :، واالضطالع على وجه التحديد مبا يلياالجتار

قدمي اجلناة واملتواطئني معهم    التحقيق الفعال يف حاالت االجتار وضمان ت        )أ(  
  ؛إىل العدالة
 وتنميـة القـدرات الالزمـة     تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني،        )ب(  

  ؛ املهاجرين غري الشرعينييف أوساطضحايا االجتار للتعرف على 
املساعدة الالزمة، مبـا يف ذلـك       ب األطفال ضحايا االجتار     إمدادضمان    )ج(  

، وعـدم   واملأوى واملساعدة الطبية والنفسية وخدمات إعادة التأهيـل       املساعدة القانونية   
  ؛ األفعال غري املشروعة اليت ارتكبت كنتيجة مباشرة لالجتار هبملىعمعاقبتهم 
التوعيـة  الجتار بالبشر، مبا يف ذلك      مبسألة ا  لتوعية اجلمهور  تنظيم محلة   )د(  

  .بني هتريب البشر واالجتار هبمبالفوارق 

  مساعدةاتفي للاهلط اخل    
 من أجـل    شبكة من منظمات اجملتمع املدين    هاتفي تديره   تالحظ اللجنة وجود خط       -٧٩

 الدولة الطرف   الذي تقدمه  لدعمإزاء حمدودية ا  تشعر بالقلق   بيد أن اللجنة    . مساعدة األطفال 
   .هلذا اخلط اهلاتفي تعزيز التشغيل الفعالل

عم املايل والتقين هلذا اخلط من أجـل        حتث اللجنة الدولة الطرف على تقدمي الد        -٨٠
.  ساعة يف مجيع أحناء الدولة الطرف      ٢٤ خدمات على مدار     توفريهاحلفاظ عليه وضمان    

 الـسبل الكفيلـة بوصـول      بشأن الدولة الطرف على تعزيز الوعي        أيضاً حتث اللجنة و
   .األطفال إىل اخلط اهلاتفي للمساعدة

  إدارة شؤون قضاء األحداث    
 التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لتحسني نظام قضاء         كتطور إجيايب للجنة  تالحظ ا   -٨١

ـ بـشأن    األحداث   الدورات التدريبية اليت ُنظمت لفائدة قضاة     األحداث، وال سيما      وقحق
  :ا يليمم بالقلق تشعر بيد أن اللجنة. الطفل

بيـاً،  مله نظامـاً عقا    يف جم  يف الدولة الطرف ال يزال    نظام قضاء األحداث      )أ(  
  عامـاً  ١٣الذي ال يتجـاوز     احلكم على الطفل    من خالل جواز     بوجه خاص ذلك  يتضح  و

  ؛ سنة٢٠ إىل ١٠ بالسجن لفترة تتراوح ما بني
  ؛االحتجاز السابق للمحاكمةرهن األطفال فترات طويلة إبقاء   )ب(  
ا ، وغريه بتأدية خدمات جمتمعية  الوساطة، أوامر    (اإلصالحيةالتدابري  استخدام    )ج(  

  ؛ يف معظم احلاالتكخيار أول االحتجاز واستمرار اللجوء إىلملاماً ) من بدائل االحتجاز
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  املبذولةهوداجل إطاريف  سنة من العمر     ١٦ البالغني احتجاز األطفال    إمكانية  )د(  
ورد يف   عن البـالغني كمـا       وعدم فصل األطفال احملتجزين بشكل دائم      ،كافحة اإلرهاب مل

  ).٧، الفقرة CAT/C/DZA/CO/3( التعذيب مناهضة جلنة مالحظة
 ئيبتعزيز جهودها الرامية إىل وضع نظـام قـضا         اللجنة الدولة الطرف     وصيت  - ٨٢

 ٣٧ مع االتفاقية، وال سيما املواد       ألحداث مبا يتمشى متاماً   فيما خيّص ا  إصالحي وتأهيلي   
يـة الـدنيا    ، ومع املعايري األخرى ذات الصلة، مبا يف ذلك القواعد النموذج          ٤٠ و ٣٩و

واملبادئ التوجيهية ملنع جنوح األحـداث      ) قواعد بيجني (إلدارة شؤون قضاء األحداث     
، )قواعد هافانا (، وقواعد محاية األحداث اجملردين من حريتهم        )مبادئ الرياض التوجيهية  (

ومبادئ فيينا التوجيهية للعمل املتعلق باألطفال يف نظام العدالة اجلنائية، وتعليق اللجنـة             
. )CRC/C/GC/10 (بشأن حقوق األطفال يف قضاء األحـداث      ) ٢٠٠٧(١٠عام رقم   ال
  : يليباالضطالع مباخصوصاً  توصي اللجنة الدولة الطرفو

ضمان استخدام االحتجاز، مبا يف ذلك االحتجاز السابق للمحاكمـة،            )أ(  
اجلـرائم  كتدبري ال ُيلجأ إليه إالّ كمالذ أخري وألقصر فترة زمنية ممكنة حـىت يف حالـة                 

  إلغائه؛بنّية اخلطرية ومراجعته على أساس منتظم 
تعزيز التدابري البديلة لالحتجاز، مثل تغيري منحى االهتمامات، واإلفراج           )ب(  

  مع املراقبة، وتقدمي املشورة، واخلدمة اجملتمعية أو تعليق األحكام، حيثما أمكن ذلك؛
لكبار وإيداعهم يف بيئة آمنة  مرافق احتجاز ا  عن  ضمان إبعاد األطفال فوراً       )ج(  
احترام كرامتهم املتأصلة وحيث    يف ظل   الطفل حيث يعاملون معاملة إنسانية      حاجات  تراعي  

  والتدريب املهين؛حيصلون على التعليم يستطيعون البقاء على اتصال منتظم بأسرهم و
ضمان بناء القدرات وختصص اجلهات القضائية الفاعلة، مبـا يف ذلـك              )د(  
  أحكام االتفاقية؛يتعلق ب فيما السجون واحملامون، وموظفوالقضاة 

 ؛لقانوناملخالفني لوضع برامج إعادة اإلدماج االجتماعي لألطفال   )ه(  

االستفادة، عند االقتضاء، من أدوات املساعدة التقنية اليت وضعها فريق            )و(  
 مبا يف ذلك مكتب     األمم املتحدة املشترك بني الوكاالت املعين بقضاء األحداث وأعضاؤه،        

 ومفوضية األمم املتحدة الـسامية      ، واليونيسيف ،األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية    
 ومنظمات غري حكومية، والتماس املساعدة التقنيـة يف جمـال قـضاء             ،حلقوق اإلنسان 

  .األحداث من أعضاء الفريق

  األطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها    
 الدولة الطرف بأن تضمن، من خالل أحكام ولوائح قانونيـة           توصي اللجنة أيضاً    -٨٣

أو الشهود  /مناسبة، توفري احلماية املطلوبة مبوجب االتفاقية جلميع األطفال ضحايا اجلرائم و          
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عليها، مثل األطفال ضحايا اإليذاء والعنف املرتيل واالسـتغالل اجلنـسي واالقتـصادي             
 اجلرائم، وأن تراعي الدولة الطـرف متامـاً         واالختطاف واالجتار والشهود على مثل هذه     

العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضـحايا اجلرميـة         املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن      
  ). للمجلس االقتصادي واالجتماعي٢٠٠٥/٢٠املرفقة بالقرار  (والشهود عليها

  التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان  - حاء  
 زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل،      نة الدولة الطرف، سعياً منها إىل     توصي اللج   - ٨٤

بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بـإجراء تقـدمي            
، وكـذلك  القـسري  االختفاء من األشخاص مجيع حلماية الدوليةالبالغات، واالتفاقية 

 اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية     الربوتوكوالت االختيارية امللحقة بالعهد الدويل    
والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على مجيـع            

واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة          أشكال التمييز ضد املرأة،   
  .شخاص ذوي اإلعاقةواتفاقية حقوق األالقاسية أو الالإنسانية أو املهينة، 

مبوجب على الوفاء بالتزاماهتا بتقدمي التقارير      أيضاً  وحتث اللجنة الدولة الطرف       - ٨٥
 املـواد   بشأن بيع األطفال واستغالل األطفـال يف البغـاء ويف         الربوتوكول االختياري   

 اإلباحية، والربوتوكول االختياري بشأن إشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، علماً بأن          
 ٩ و ٢٠٠٩ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢٧عن موعديهما ومهـا     تقدمي تقريريها قد تأخر     

  . على التوايل٢٠١١يونيه /حزيران

  اإلقليمية والدوليةاهليئات التعاون مع   - طاء  
 املعنيـة  األفريقيـة  اخلـرباء  جلنة اللجنة الدولة الطرف بأن تتعاون مع توصي  - ٨٦

من أجل تنفيـذ االتفاقيـة والـصكوك        األفريقي   والتابعة لالحتاد    ورفاهه الطفل حبقوق
األخرى حلقوق اإلنسان يف الدولة الطرف ويف غريها من الدول األفريقية األعـضاء يف              

  .االحتاد األفريقي

  املتابعة والنشر  - ياء  
مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيـذ هـذه        باختاذ  توصي اللجنة الدولة الطرف       -٨٧

من خالل مجلة أمور منها إحالتها إىل رئيس الدولـة والربملـان            التوصيات تنفيذاً كامالً    
زيـد  املفيها واختـاذ    الواجب  والوزارات املعنية واحملكمة العليا والسلطات احمللية للنظر        

  .اإلجراءات من
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التقرير اجلـامع   كذلك الدولة الطرف بأن تتيح على نطاق واسع         توصي اللجنة     - ٨٨
ابع والردود املكتوبة الـيت قدمتـها الدولـة الطـرف           للتقريرين الدوريني الثالث والر   

على (بلغات البالد، مبا يف ذلك      ) املالحظات اخلتامية (والتوصيات ذات الصلة باملوضوع     
اجلمهور ومنظمـات اجملتمـع     عامة  من خالل شبكة اإلنترنت إىل      ) احلصر سبيل املثال ال  

والتوعيـة  استثارة للنقاش  ،ألطفالاملهنية واو يةموعات الشباباجملاإلعالم ووسائل املدين و 
  . هذه الصكوك وتنفيذ ورصد وبروتوكوليهابشأن االتفاقية

  التقرير املقبل  -كاف  
تقريرها اجلامع للتقريرين الدوريني اخلامس     تقدمي  تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل        - ٨٩

معلومات عن تنفيذ هـذه     وتضمينه   ٢٠١٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥والسادس حبلول   
وتوجه اللجنة االهتمام إىل املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير         . املالحظات اخلتامية 

 ٢٠١٠أكتــوبر / تــشرين األول١املتعلقـة مبعاهــدة حمـددة والــيت اعتمـدت يف    
)CRC/C/58/Rev.2 و Corr.1(           وتذكِّر الدولة الطرف بأن التقارير اليت تعد يف املـستقبل ،

وحتث اللجنة  .  صفحة ٦٠ التوجيهية وأال يتجاوز عدد صفحاهتا       ينبغي أن متتثل للمبادئ   
ويف حال جتاوز .  لتقدمي التقاريرالدولة الطرف على تقدمي تقريرها وفقاً للمبادئ التوجيهية

لصفحات سيطلب إىل الدولة الطرف مراجعـة تقريرهـا         من ا التقرير املقدم العدد احملدد     
وتذّكر اللجنة الدولة الطـرف     .  املشار إليها أعاله   وإعادة تقدميه وفقاً للمبادئ التوجيهية    

بأنه يف حال عدم متكنها من مراجعة التقرير وإعادة تقدميه فال ميكن ضمان ترمجة التقرير               
  .ألغراض النظر فيه من قبل هيئة املعاهدة

تدعو اللجنة الدولة الطرف أيـضاً إىل تقـدمي وثيقـة أساسـية حمدثـة وفقـاً          و  - ٩٠
 اليت وافـق  ،تقدمي التقاريراملنسقة ليف املبادئ التوجيهية   املوحدة  ة األساسية   الوثيق ملقتضيات

عليها االجتماع اخلامس املشترك بني جلـان هيئـات معاهـدات حقـوق اإلنـسان يف                
  ). HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيه /حزيران

        


