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  جلنة حقوق الطفل
  الدورة الستون

  ٢٠١٢يونيه / حزيران١٥ -مايو / أيار٢٩

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

  اليونان: الحظات اخلتاميةامل    
نظرت اللجنة يف التقرير اجلامع للتقريـرين الـدوريني الثـاين والثالـث لليونـان            -١
)CRC/C/GRC/2-3 ( ــستيها ــر  (١٧١١ و١٧١٠يف جل ، )١٧١١ وCRC/C/SR.1710انظ

 ١٥، املعقـودة يف     ١٧٢٥، واعتمدت يف جلـستها      ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٦املعقودتني يف   
  .، املالحظات اخلتامية التالية)CRC/C/SR.1725انظر  (٢٠١٢يونيه /حزيران

  مقدمة  -أوالً  
ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف للتقرير اجلامع لتقريريها الدوريني الثاين والثالث             -٢

وتشيد اللجنة كذلك بالرد اخلطي على قائمـة        . وإن كانت تأسف للتأخر احلاصل يف تقدميه      
وباحلوار املثمر الذي جرى مع الوفد املتعدد القطاعات        ) CRC/C/GRC/Q/2-3/Add.1(املسائل  

  .والذي مكَّن من تعميق فهم وضع الطفل يف الدولة الطرف

  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته   -ثانياً  
  :تقدير اعتماد التدابري التشريعية التاليةمع التالحظ اللجنة   -٣

 املتعلق بترشيد مستحقات األبـوين املتعلقـة        ٣٩١٨/٢٠١١قم  القانون ر   )أ(  
  أكثر؛فباألسرة اليت لديها ثالثة أطفال 
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 املتعلق بالتحسينات املُدخلة علـى القـانون        ٣٨٦٠/٢٠١٠القانون رقم     )ب(  
  خيص اجملرمني من األحداث؛  فيمااجلنائي

ي اإلعاقة  املتعلق بالتعليم اخلاص لألشخاص ذو٣٦٩٩/٢٠٠٨القانون رقم   )ج(  
  أو االحتياجات التعليمية اخلاصة؛

 املتعلق بالعنف املرتيل، الذي حيظـر كـذلك         ٣٥٠٠/٢٠٠٦القانون رقم     )د(  
  العقاب البدين؛

 املتعلق باستحداث جمالس الـشباب احملليـة        ٣٤٤٣/٢٠٠٦القانون رقم     )ه(  
 يف إدارة    سنة مـن األطفـال     ١٥إىل تعزيز مشاركة الشباب ومن تتجاوز أعمارهم         الرامية

  الشؤون احمللية؛
 املتعلق حبظر التمييز على أساس األصل العرقي        ٣٣٠٤/٢٠٠٥القانون رقم     )و(  

  .أو اإلثين يف مجلة جماالت منها التعليم
  :أو االنضمام إليهاما يلي من الصكوك تقدير التصديق على مع الكما تالحظ اللجنة   -٤

طفل املتعلق ببيع األطفال وبغـاء      الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق ال      )أ(  
  ؛)٢٠٠٨يف عام (األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفـال يف            )ب(  
  ؛)٢٠٠٣يف عام (الرتاعات املسلحة 

لحق هبا  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري امل         )ج(  
  ؛)٢٠١٢يف عام (

اتفاقية الهاي املتعلقة حبماية األطفال والتعاون يف جمال التبنِّي على الصعيد             )د(  
  ).٢٠٠٩يف عام  (١٩٩٣الدويل لعام 

  :كما ترحب اللجنة بالتدابري التالية املتخذة على صعيد السياسات واملؤسسات  -٥
تصيد القاصـرين وجرميتـهم     إنشاء اجمللس العلمي املركزي ملنع ومكافحة         )أ(  

  ؛٢٠١٠وشبكة أوريستيس حلماية القاصرين يف عام 
  ؛٢٠٠٧اعتماد خطة العمل الوطنية حلقوق الطفل يف عام   )ب(  
) ٢٠٠٦(طبية مبقتضى القرار الوزاري املـشترك        - إنشاء مراكز اجتماعية    )ج(  

وزارة االقتـصاد   لوزارة الصحة والتضامن االجتماعي ووزارة العمل والضمان االجتماعي و        
واملالية ووزارة الداخلية واإلدارة العامة والالمركزية الرامي إىل مكافحة اسـتبعاد الفئـات             

  ؛املستضعفة اجتماعياً
  .٢٠٠٥إنشاء جلنة وطنية حلقوق الطفل تابعة لوزارة التعليم يف عام   )د(  
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  العوامل والصعوبات اليت تعيق تنفيذ االتفاقية  -ثالثاً  
نة أن الكساد واألزمة املالية واالقتصادية الراهنة يؤثران على األسر وعلى تالحظ اللج  -٦

 ٤يتعلق باملادة   فيمايف ذلك آفاق تنفيذ االتفاقية، وخباصة  مبا االستثمارات االجتماعية العامة،  
ويف هذا الصدد، تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي يف أوقات الضائقة املاليـة أن               . منها
 جهود لدعم وزيادة االستثمارات االجتماعية واحلمايـة االجتماعيـة للمستـضعفني            ُتبذَل

  .والعتماد هنج عادل يعطي األولوية لألطفال

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -رابعاً  

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

  قدمة من اللجنةالتوصيات السابقة امل    
 ٢٠٠٢تالحظ اللجنة جهود الدولة الطرف من أجل تنفيذ مالحظاهتا اخلتامية لعام              -٧
)CRC/C/15/Add.170 (  لدولة الطرف   األويل ل تقرير  البشأن)CRC/C/28/Add.17 .(   غـري أن

  .اللجنة تأسف لتنفيذ بعض التوصيات بقدر غري كاٍف أو بشكل جزئي فقط
طرف على أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة ملعاجلـة مـسألة           حتث اللجنة الدولة ال     -٨

الكايف مما ورد يف املالحظـات اخلتاميـة   غري بالقدر  نفذت  التوصيات اليت مل ُتنفَّذ بعد أو       
يف ذلك التوصيات املتعلقة، على وجه اخلـصوص، بـالقوانني            مبا بشأن تقريرها األويل،  

البيانات والتعاون مع اجملتمـع املـدين       وبالتنسيق وختصيص املوارد لشؤون الطفل ومجع       
وتعريف الطفل وإدارة نظام قضاء األحداث ومسألة أطفال الشوارع، وأن توفر القـدر             

  .الكايف من املتابعة للتوصيات الواردة يف هذه املالحظات اخلتامية

  التشريعات    
 مـع   يزال غري متوافق    ال ة احمللي التشريعاتتالحظ اللجنة بأسف أن بعض جوانب         -٩

ومن دواعي قلـق    . مبادئ االتفاقية وأحكامها وأن تنفيذ القوانني القائمة حيتاج إىل التحسني         
 "ثراس"اللجنةَ أن تطبيق أحكام الشريعة يف بعض املسائل املتصلة بقانون األسرة داخل جمتمع              

زواج مع مبادئ االتفاقية وأحكامها، واملقصود بصفة خاصة ممارسة ال        اً  يتوافق دائم   ال املسلم
 رف للحـد منـها، ويف مـسائل املـرياث         املبكر، رغم اجلهود املبذولة من قبل الدولة الط       

  .التمييز ضد البناتعليه من نطوي ت ماو
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وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات لضمان توافق القوانني احملليـة              -١٠
علـى املمارسـات    لوية  تكون هلا الع  مع مبادئ االتفاقية وأحكامها وأن      فيها توافقاً تاماً    

  .يف ذلك تطبيق أحكام الشريعة يف جمتمع ثراس املسلم  مباالعرفية،

  التنسيق    
بشأن عدم ) ١٣، الفقرة CRC/C/15/Add.170(تكرر اللجنة اإلعراب عن قلقها السابق      -١١

ت بني اهليئا وجود هيكل أو جهاز واضح لتنسيق عملية تنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطين وفيما
كما تالحظ بقلق أن املرصد الوطين حلقوق الطفـل،         .  املركزية واإلقليمية واحمللية   الُصعدعلى  

 لوضع ورصد تدابري محاية حقوق الطفل على صعيد الـسياسات،           ٢٠٠١الذي أنشئ يف عام     
  .بالشكل املناسباً يعمل بشكل كامل وأن دوره يف جمال التنسيق ليس حمدد  الزال ما
الدولة الطرف بأن تنشئ هيئة واضحة اهلياكل لتنسيق عملية تنفيذ          توصي اللجنة     -١٢

بني مجيع الـوزارات واملؤسـسات ذات         فيما السياسات والربامج املتعلقة حبقوق الطفل    
 املركزية واإلقليمية واحمللية وبأن تزودهـا بـاملوارد         الُصعدالصلة وفيما بني اهليئات على      

تنفيذ سياسات شاملة ومتسقة ومنسجمة حلقوق الطفل       البشرية والتقنية واملالية الالزمة ل    
  . الوطنية واإلقليمية واحملليةالُصعدعلى 

  خطة العمل الوطنية    
تالحظ اللجنة اعتماد الدولة الطرف خلطة العمـل الوطنيـة حلقـوق الطفـل يف                 -١٣
غري أهنا تأسف لعدم وجود معلومات بشأن فترة سـريان اخلطـة وأهـدافها              . ٢٠٠٧ عام

 حقوق مجيع األطفال يف    تنفيذوامللموسة للرصد الفعال للتقدم احملَرز يف       اً  ها احملددة زمني  ومرامي
  .سائر أرجاء الدولة وكذلك معلومات بشأن املوارد املخصصة لتنفيذها

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن حترص على أن تتضمن خطة العمـل الوطنيـة                -١٤
رصد الفعال للتقدم احملَرز يف التمتع حبقوق الطفـل         وملموسة لل اً  ومرامٍ حمددة زمني  اً  أهداف
وينبغي ربط خطة العمل الوطنية باالسـتراتيجيات وامليزانيـات         . سائر أرجاء الدولة   يف

املوارد املالية والبشرية والتقنيـة     ما يكفي من    الوطنية والقطاعية واحمللية لضمان ختصيص      
  .الالزمة لتنفيذها

  الرصد املستقل    
جنة بوضع ونطاق األنشطة اليت تضطلع هبا إدارة حقوق الطفـل يف اهليئـة     تشيد الل   -١٥

املستقلة ألمني املظامل اليوناين، وخباصة ما تقوم به من الرصد يف جمال حقوق الطفل من خالل  
تزال قلقة خبصوص ما إذا كان سُيخصَّص         ال غري أن اللجنة  . آليتها الفعالة ملعاجلة الشكاوى   

املالية يف املستقبل لدعم والية إدارة حقوق الطفل يف اهليئة املستقلة ألمني            ما يكفي من املوارد     
  .أنشطتهابكل املظامل اليوناين 
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وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل استمرار والية إدارة حقوق الطفـل يف               -١٦
ـ      مبا اهليئة املستقلة ألمني املظامل اليوناين، وذلك بتزويدها       ة، وبـأن   يكفي من املوارد املالي

  .تضمن قدرهتا على االستمرار يف املستقبل

  ختصيص املوارد    
بينما تالحظ اللجنة األزمة املالية واالقتصادية اخلطرية اليت تواجهها الدولة الطرف يف              -١٧

اإلنفاق العام، ما يؤثر    حقها ب لتالوقت الراهن، تعرب عن قلقها العميق إزاء اآلثار السلبية اليت           
قدمة لألطفال، وعلى تكاليف املعيشة اليت تتكبدها األسر لتوفري احتياجات          على اخلدمات امل  

يتعلق باملدفوعات    فيما يف ذلك تزايد املتطلبات     مبا أساسية من قبيل الغذاء والوقود والسكن،     
وباإلضافة إىل ذلك، تكرر اللجنة اإلعراب عن       . عن خدمات عامة من قبيل الرعاية الصحية      

تتيحان إمكانية الفهـم الـدقيق والتحديـد          ال ة الوطنية وعملية وضعها    امليزاني من أن قلقها  
الواضح للموارد املالية املخصصة إلعمال حقوق الطفل على الصعيدين الوطين واحمللي بسبب            
عوامل من بينها حمدودية األهداف واملرامي والبيانات الواضحة اليت من شأهنا أن تتيح إمكانية              

كما تشعر اللجنة بـالقلق إزاء اسـتمرار الفـساد يف     . قييم النتائج الرصد الكايف لإلنفاق وت   
  .املؤسسات العامة واملنظومة القضائية وغريها من القطاعات

  :وحتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -١٨
وحتدد أولوياهتا لضمان إعمـال حقـوق       امليزانوية  أن تزيد املخصصات      )أ(  

 وجه اخلصوص محاية اخلدمات املقدمة إىل الطفـل         ، متوخيةً على  الُصعدالطفل على مجيع    
من التخفيضات يف الوضع املايل الراهن وكفالة استمرارها وتطورها، مع مراعاة ضرورة            

  أن تتسم بتكافؤ الفرص وباجلودة؛
ـ  أن تويل اهتماماً    )ب(   لالسـتثمارات يف محايـة حقـوق األطفـال         اً   خاص

فال أقلية الروما واألطفـال املنتمـون إىل        املستضعفني، ومنهم األطفال ذوو اإلعاقة وأط     
اجملتمع املسلم واألطفال غري املصاَحبني واملهاجرون وطالبو اللجوء، وذلك، ضمن مجلـة            
أمور، بتحديد بنود استراتيجية يف امليزانية ُتحَمى حىت يف حـاالت األزمـة االقتـصادية         

  والكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ؛
يزانية تشمل خمصصات للطفـل يف القطاعـات        أن تضع إجراءات للم     )ج(  

  للتتبع؛اً والوكاالت ذات الصلة، وكذلك مؤشرات حمددة ونظام
أن تنشئ آليات لرصد وتقييم فعالية نظام توزيع املوارد املخصصة لتنفيذ             )د(  

  االتفاقية ومدى كفايته واتسامه باإلنصاف؛
 خـالل يـوم     أعاله يف ضوء توصـيات اللجنـة      هو وارد     مبا أن تقوم   )ه(  
املوارد املخصصة إلعمـال حقـوق      " بشأن   ٢٠٠٧العامة الذي نظمته يف عام       املناقشة
   من االتفاقية؛٦ و٤ و٣ و٢مع التركيز على املواد  "مسؤولية الدول - الطفل
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أن تضاعف اجلهود الرامية إىل مكافحة الفساد لـضمان شـفافية إدارة              )و(  
  .املوارد املالية

  مجع البيانات    
شعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود قاعدة وطنية لبيانات شاملة ومـصنفة بـشأن              ت  -١٩

وينتاهبا القلق على وجه اخلصوص إزاء عدم وجود إحـصاءات بـشأن األطفـال              . الطفل
أو أشكال أخرى من االعتداء وسوء املعاملة وضحايا االسـتغالل          /املعرضني للعنف املرتيل و   

ريهم من األطفال احملتاجني حلماية خاصة، ومنهم األطفال        واالعتداء اجلنسيني من األطفال وغ    
  .املعوقون واألطفال غري املصاحبني واألطفال الالجئون وطالبو اللجوء

بشأن التدابري العامة لتنفيذ اتفاقية     ) ٢٠٠٣(٥إن اللجنة، إذ تذكِّر بتعليقها العام رقم          -٢٠
، توصـي   )٢٤، الفقـرة    CRC/C/15/Add.170(حقوق الطفل، وإذ تكرر توصيتها الـسابقة        

الطرَف بأن تعزز آلياهتا جلمع البيانات بإنشاء قاعدة وطنية مركزية للبيانـات بـشأن               الدولةَ
مـصنفة،   الطفل وبوضع مؤشرات متوافقة مع مقتضيات االتفاقية، وذلك لضمان مجع بيانات          

قتـصادية  اال - ضمن مجلة أمور، حسب السن ونوع اجلنس واخللفية اإلثنية واالجتماعيـة          
وحسب فئات األطفال احملتاجني حلماية خاصة بشأن كل اجملاالت اليت تـشملها االتفاقيـة،              

  . العنف واالجتار واالستغالل اجلنسي لألطفالسيما الو

  التعاون مع اجملتمع املدين    
باملـضي يف   ) ٢٦، الفقرة   CRC/C/15/Add.170(تكرر اللجنة توصيتها السابقة       -٢١

تنسيق بانتظام مع املنظمات غري احلكومية وإشراكها يف تنفيذ االتفاقية،          تعزيز التعاون وال  
  . يف ضوء احلالة االقتصادية الراهنةسيما الو

  نشر االتفاقية والتوعية    
إن اللجنة، إذ ترحب بنشر الكتيب املتعلق باالتفاقية احملرَّر بالتعاون مع منظمة األمم               -٢٢

ساط تالميذ الصفني اخلامس والسادس، تكرر اإلعـراب        يف أو ) اليونيسيف(املتحدة للطفولة   
أوسـاط   نشر االتفاقية بانتظام يف    ألنه ما زال  ) ٢٧، الفقرة   CRC/C/15/Add.170(عن قلقها   

. يتحقـق   مل األطفال واجلمهور بصفة عامة واملهنيني الذين يعملون مع األطفال ومن أجلهم          
علق بترمجة كتيب للمعلومات العامة يـشري       يت  فيما وتالحظ اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف     

إىل حقوق الطفل واستمارة تقدمي الشكاوى إىل مثاين لغات، ولكنها تكرر اإلعراب عن             اً  أيض
قلقها ألنه مل ُتَترَجم االتفاقية إىل لغات يتكلمها بعض قطاعات السكان، من قبيل الرومانيـة               

  .والبوماكية واملقدونية
طرف على تكثيف جهودها من أجل إدماج قضايا حقوق         وحتث اللجنة الدولة ال     -٢٣

يف   مبـا  الطفل يف مجيع املناهج الدراسية ملستويات التعليم املختلفة وتعزيز برامج التوعية،          
ذلك محالت بشأن االتفاقية، يف أوساط األطفال واألسر واملهنيني الذين يعملـون مـع              
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لدولة الطرف بأن تكفل نـشر    وعالوة على ذلك، تكرر توصيتها ل     . األطفال ومن أجلهم  
جبميع اللغات اً نسخ مترمجة من االتفاقية وبأن تتخذ تدابري فعالة لضمان نشر االتفاقية فعلي    

  .املتداولة يف البلد

  التدريب    
جل األطفـال   تعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقص تدريب املهنيني الذين يعملون من أ             -٢٤
يون وموظفو إنفاذ القوانني وموظفو الرعاية الصحية خصائيون االجتماعمعهم، مبن فيهم األ  أو

  .واملهنيون واملوظفون الذين يعملون يف مجيع أشكال الرعاية البديلة، ووسائط اإلعالم
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل التدريب املنهجي اإللزامي واملستمر يف             -٢٥

 سـيما  الال ومن أجلـهم، و    جمال حقوق الطفل جلميع املهنيني الذين يعملون مع األطف        
خصائيون االجتماعيون وموظفو إنفاذ القوانني وموظفو الرعاية الـصحية واملهنيـون           األ

  .واملوظفون الذين يعملون يف مجيع أشكال الرعاية البديلة، ووسائط اإلعالم

  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (املبادئ العامة   -باء  

  عدم التمييز    
للجنة بعض التدابري املتخذة ملعاجلة مشكل التمييز ضد أطفال أقليـة           بينما تالحظ ا    -٢٦

 اليت تركز ٢٠١٠الروما، من قبيل اعتماد االستراتيجية الوطنية اجلديدة إلدماج الروما يف عام          
على التعليم والصحة والعمل والسكن، فإهنا تعرب عن قلقها إزاء استمرار التمييز ضد أطفال              

 ذوي األصل التركي واألطفال املنتمني إىل جمتمع ثراس املسلم واألطفال    أقلية الروما واألطفال  
يتعلـق   سيما فيما  المن اجلماعات اليت تعرِّف نفسها على أهنا تنتمي إىل األقلية املقدونية، و           

 التمييز ضد األطفال    وجودكما تشعر بالقلق إزاء     . حبصوهلم على التعليم واخلدمات األساسية    
كما ينتاب اللجنـةَ قلـٌق إزاء       . لشوارع وأطفال املهاجرين غري الشرعيني    املعوقني وأطفال ا  

  .يف خمتلف مناطق الدولة الطرفاً  القائمة حمليالتباينات
 من االتفاقية، حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل متتـع            ٢يف ضوء املادة      -٢٧

يز علـى أي أسـاس،      مجيع األطفال املوجودين فيها حبقوقهم على قدم املساواة ودون متي         
  :حتقيقاً هلذه الغايةو

أن تراجع قوانينها احمللية وتتخذ بسرعة مجيع التدابري الالزمـة لـضمان      )أ(  
  اً؛معاملة مجيع األطفال املوجودين على أراضيها بشكل متساوٍ وباعتبارهم أشخاص

أن حترص على أن يتمتع أطفال أقلية الرومـا واألطفـال املنتمـون إىل       )ب(  
ثراس املسلم واألطفال ذوو األصل التركي واألطفال من اجلماعات اليت تعـرِّف             جمتمع

نفسها على أهنا تنتمي إىل األقلية املقدونية وكذلك األطفال املعوقون وأطفال املهـاجرين             
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غري الشرعيني بتكافؤ الفرص يف احلصول على اخلدمات الصحية واالجتماعية والتعلـيم            
املالية والبشرية الكافية للخدمات ذات الصلة اليت يـستعملها       اجليد وأن ُتخصَّص املوارد     

  األطفال؛ هؤالء
أن تعزز رصد الربامج واخلدمات اليت تنفذها السلطات احمللية بغـرض             )ج(  

  . والقضاء عليهاالتبايناتحتديد 

  احلق يف احلياة والبقاء والنماء    
يـاة والبقـاء والنمـاء      تعرب اللجنة عن قلقها العميق خبصوص ضمان احلق يف احل           -٢٨

لألطفال واملراهقني الذين تفقد أسرهم بسرعة سبلها للعيش واحلـصول علـى اخلـدمات              
يف ذلك الرعاية الصحية والضمان االجتماعي، وكـذلك          مبا االجتماعية املمولة من الدولة،   

وتالحظ اللجنة على وجه اخلصوص أن بطالة الشباب يف الدولـة           . مصادر دخلها األسري  
 يف املائة، وهي من أعلى املعدالت يف أوروبا، وتزداد باملوازاة مـع             ٤٠ تبلغ نسبتها    الطرف

االنكماش االقتصادي السريع، وأن معدالت االنقطاع عن الدراسة آخـذة يف التزايـد يف              
  أطفال أقلية الروما، مع ما يوازي ذلك من آفـاق جمهولـة  سيما الأوساط مجيع األطفال، و 

  .واء بالنسبة ملن يدرسون أو يعملون من األطفاليتعلق بالنماء س فيما
آلثار األزمة  اً  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن جتري، يف أقرب وقت ممكن، تقييم            -٢٩

 املراهقون، وذلك بغـرض تقلـيص   سيما العلى آفاق احلياة والنماء بالنسبة لألطفال، و    
  .املخاطر اليت تتهدد بقاءهم ومناءهم

  احترام آراء الطفل    
لربملان صـغار  التعليم فيها إن اللجنة، إذ تالحظ إنشاء برملان الدولة الطرف ووزارة       -٣٠

السن، بالتعاون مع وزارة التعليم القربصية، تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات بـشأن              
متثيل األطفال املنتمني إىل خمتلف اجلماعات اإلثنية أو الدينية أو اللغوية أو الثقافيـة يف هـذا                 

كما ُيقِلق اللجنةَ أن احملاكم، رغم وجود أحكام يف قوانني الدولة الطـرف تتعلـق               . ربملانال
مـن  ) جيم(٦٨١ من املادة    ٢ من القانون املدين والفقرة      ١٥١١املادة  (باحترام آراء الطفل    

وذلك بسبب انعدام الوعي بالدرجـة األوىل،        ما تعتمدها، اً  ، نادر )قانون اإلجراءات املدنية  
كما تشعر اللجنة بـالقلق إزاء عـدم وجـود          . تؤخذ يف االعتبار    ال  أن آراء الطفل   يعين ما

معلومات بشأن التدابري املتخذة لكفالة متتع أطفال أقلية الروما واألطفال ذوي األصل التركي             
  .واألطفال املعوقني باحلق يف أن ُيستَمع إليهم

، وتوصـي   )٣٩ الفقرة   ،CRC/C/15/Add.170(وتكرر اللجنة توصيتها السابقة       -٣١
  :يلي  مباالدولةَ الطرَف
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أن حترص على أن ُيمثَّل يف برملان صغار السن مجيع قطاعات السكان من               )أ(  
األطفال وأن ُيكفَل جلميع األطفال، مبن فيهم األطفال املنتمون إىل خمتلـف اجلماعـات              

  يهم؛اإلثنية أو الدينية أو اللغوية أو الثقافية، احلق يف أن ُيسَتمع إل
، لضمان االسـتماع آلراء     يف جماالت تشمل التشريع    أن تعزز جهودها،    )ب(  

الطفل وأخذها يف االعتبار يف مجيع القرارات القضائية واإلدارية وغريها من القرارات اليت     
  لعمر الطفل ومستوى نضجه؛اً متسهم وفق

رعاية أن حترص على أن يتلقى املهنيون العاملون يف قطاعات القضاء وال            )ج(  
يف جمـال االسـتماع     اً  مناسباً  مع الطفل تدريب  بانتظام  االجتماعية وغريها الذين يتعاملون     

  .لعمر الطفل ومستوى نضجهاً آلراء األطفال ومراعاهتا يف مجيع القرارات اليت متسهم وفق

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

  جلنسيةاالسم وا    
بينما تالحظ اللجنة التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لتيسري تسجيل أطفال أقليـة               -٣٢

كما . يزال غري مسجَّل    ال  منهم اً كبري اً عدد ألنالروما لدى ميالدهم، فإهنا تعرب عن قلقها        
سـم   فقط وتبقى خانـة اال     آلبائهمُيقِلق اللجنةَ أن بعض األطفال ُيسجَّلون باالسم العائلي         

. ، ما يعرِّضهم للوصم والتمييـز     "بانتظار التعميد ) "AKO( من اختصار    إالالشخصي فارغة   
وينتاب اللجنةَ كذلك قلق إزاء النقل االعتباطي ألحرف األمساء التركية يف بطاقات اهلويـة،              

  .يتسبب يف مشاكل ألصحاب هذه البطاقات أثناء سفرهم أو دراستهم يف اخلارج ما
، CRC/C/15/Add.170(، تكرر اللجنة توصيتها السابقة      ٨ و ٧ادتني  ويف ضوء امل    -٣٣

  :، وتدعو الدولةَ الطرَف إىل أن تعزز مجيع التدابري الالزمة لضمان ما يلي)٤١الفقرة 
يف ذلك مـن      مبا تسجيل مجيع األطفال على النحو الواجب لدى ميالدهم،         )أ(  

  يد وتيسري سبل الوصول إليها؛املعلومات عن مرافق تسجيل املوالتوفري خالل حتسني 
 املنتمون منهم إىل الفئات احملرومة، مـن        سيما المتكني مجيع األطفال، و     )ب(  

التسجيل بأمسائهم األصلية الكاملة اليت خيتارها هلم آبـاؤهم أو وصـي شـرعي آخـر             
  .واستعماهلا

  حرية الدين    
نـة الطـالب وألن   تعرب اللجنة عن قلقها ألن املدارس حتتفظ بسجالت بشأن ديا        -٣٤

ُيوافَـق    ال الديانة ُتذكَر يف شهادة التخرج وألن طلبات اإلعفاء من حصص الدروس الدينية           
  .بالنسبة للطالب املنتمني إىل الدين الذي تتعلق به تلك احلصصاً عليها دائم
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 مـن االتفاقيـة، تكـرر اللجنـة توصـيتها الـسابقة             ١٤ويف ضوء املـادة       -٣٥
)CRC/C/15/Add.170 يشكل االنتماء الديين    أالللدولة الطرف بأن تكفل     ) ٤٥قرة  ، الف 

للطفل، أو عدم انتمائه إىل أي دين، بأي حال من األحوال عائقاً حيـول دون احتـرام                 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن حتترم حق الطفل يف حرية الفكر والوجـدان             . حقوقه

يز على أساسي الدين واملعتقد والقضاء      والدين باختاذها تدابري فعالة ملنع مجيع أشكال التمي       
  .عليها وبتشجيعها للتسامح الديين واحلوار يف اجملتمع

  احلق يف اخلصوصية    
تشعر اللجنة بالقلق إزاء كشف هوية ضحايا اجلرائم أو مقترفيها يف وسائط اإلعالم               -٣٦

جيري النظر  من خالل نشر بيانات من سجالت احملاكم املتعلقة بقضايا تشمل قاصرين بينما             
فيها ونشر صور أو معلومات بشأن احلالة الشخصية لألطفال الـذين جيـري إيـواؤهم يف                

وجود مدونة  ب اخلاصةكما تشعر اللجنة بالقلق إزاء انعدام املعلومات        . مؤسسات محاية الطفل  
  .سلوك لوسائط اإلعالم

تكفل حـق    من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن         ١٦ويف ضوء املادة      -٣٧
 ُتنـَشر أي    أالالطفل يف أن ُتحتَرم خصوصيته بشكل تام يف مجيع مراحل اإلجـراءات و            

معلومات قد تفضي إىل التعرف على ضحايا اجلرائم أو مقترفيها من األطفال وأن ُتعاقَب              
وسائط اإلعالم اليت تنتهك حق طفل خمالف للقانون يف حرمة خـصوصيته بـإجراءات              

  . االقتضاء عند،تأديبية، وجنائية

  احلصول على املعلومات املناسبة    
        / حزيـران  ١٨البـصرية يف     -  املعهد اليوناين للوسائل السمعية    قيامتالحظ اللجنة     -٣٨

يتعلـق مبـسألة      فيما قاعدة البيانات الرامية إىل تثقيف وسائط اإلعالم      بإنشاء   ٢٠٠٨يونيه  
نة املستقلة حلماية حقـوق القاصـرين       األطفال وصغار السن ووسائط اإلعالم وإنشاء اللج      

لتتوىل محاية األطفال من اآلثار الضارة ملنتجات جتارية مـن          ) ٣٥٨٧/٢٠٠٧ القانون رقم (
غري أن اللجنة تشعر بـالقلق إزاء عـدم         . قبيل اللُّعب وألعاب احلاسوب وبرجميات اإلنترنت     

كمـا ُيقِلـق    . ت املضرة وجود معلومات بشأن التدابري املتخذة حلماية األطفال من املعلوما        
 اللجنةَ أن األطفال الذين يعيشون يف جمتمع ثراس املسلم وأطفـال أقليـة الرومـا كـذلك                

يف ذلك بلغات األقليات، على املعلومات واملواد الرامية إىل مناء            مبا حيصلون بالقدر الكايف،   ال
  .الطفل من جمموعة متنوعة من املصادر الوطنية والدولية

 تـدرك نة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها من أجل كفالـة أن            وتوصي اللج   -٣٩
  :يلي  مباوهلذه الغاية، توصي اللجنة الدولة الطرف. وسائط اإلعالم وحتترم حقوق الطفل

أن تضع، بالتشاور مع وسائط اإلعالم، مبادئ توجيهية مناسبة حلمايـة             )أ(  
  ونة سلوك لوسائط اإلعالم؛األطفال من املعلومات واملواد املضرة بسالمتهم وكذلك مد
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أن تشجع وسائط اإلعالم على نشر معلومات ومواد مالئمة ذات فائدة             )ب(  
  اجتماعية وثقافية للطفل؛

أن تكفل حصول األطفال على املعلومات واملواد من جمموعة متنوعة من             )ج(  
يـة  املصادر الوطنية والدولية، وخباصة تلك اليت ترمـي إىل تعزيـز سـالمتهم االجتماع      

  والروحية واألخالقية وصحتهم البدنية والعقلية؛
، حصول األطفال علـى املعلومـات       )د(١٧أن تكفل، يف ضوء املادة        )د(  

  .بلغات األقليات

 ١١-٩و) ٢-١الفقرتـان    (١٨ و ٥املـواد   (البيئة األسرية والرعاية البديلة       -دال  
  ) من االتفاقية٣٩و) ٤الفقرة  (٢٧ و٢٥ و٢١-١٩و

  ريةالبيئة األس    
حرماناً متزايداً  من بيئتهم األسرية    رمبا ُيحرمون   األطفال  أن  قلق  مع ال تالحظ اللجنة     -٤٠

حنو إيداع األطفـال يف     االجتاه  بسبب الضائقة االقتصادية احلالية اليت تواجه األسر، ما يعزز          
  .ما مضى قلق اللجنة يف أثار أصالًوهو اجتاه مؤسسات الرعاية 

ة الطرف بأن تضع تدابري ملنع تفاقم ظاهرة حرمان األطفال          وتوصي اللجنة الدول    -٤١
يتعلق بتعزيز إدراك املسؤوليات األبوية والوعي هبا، وبأن   فيمامن بيئتهم األسرية، وخباصة  

توفر مجيع أشكال الدعم لألسر لتعزيز قدراهتا على االضطالع بدورها األبـوي وبـأن              
  .سرةتبحث عند االقتضاء عن بدائل تكتسي طابع األ

  األطفال احملرومون من البيئة األسرية    
يتعلق مبسألة الكفالـة،      فيما بينما تالحظ اللجنة التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف         -٤٢

  :تعرب عن قلقها بشأن ما يلي
يزال واسع االنتشار وتـدين       ال يف مؤسسات الرعاية الذي   إيداع األطفال     )أ(  

  معدالت الكفالة يف الدولة الطرف؛
املؤسسات وعدم وجود الرصد املنهجي حلالـة       هذه  نقص البيانات بشأن      )ب(  

  األطفال املوَدعني يف املؤسسات أو املكفولني؛
عدم مراجعة قرارات إيداع األطفال يف املؤسسات وطول املدة اليت يقضوهنا           )ج(  
  هناك؛

  . الراهنةاملوارد اآلخذ يف التفاقم يف سياق األزمةيف املوظفني ويف نقص ال  )د(  
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قلق أنه جيري يف سياق األزمـة الراهنـة         مع ال باإلضافة إىل ذلك، تالحظ اللجنة      و  -٤٣
تعد   يف مؤسسات الرعاية ألن اآلباء مل      إيداعهمعدد متزايد من األطفال من أسرهم أو        انتزاع  

  .لديهم إمكانيات رعايتهم
  :يلي  مباوتوصي اللجنة الدولة الطرف  -٤٤

يف مؤسسات الرعاية   إيداع األطفال   حة إلهناء هنج    أن تضع سياسة واض     )أ(  
يكفي من الرعاية     مبا ولتشجيع الكفالة لضمان أن حيظى األطفال احملرومون من بيئة أسرية         

يتعلق   فيما واحلماية وأن تعتمد تدابري لضمان الفعالية على صعيد األداء والرصد والتقييم          
  ة؛بالربامج القائمة لإليداع يف املؤسسات والكفال

  ؛كإجراء أخريإال يف مؤسسة الرعاية إيداع األطفال ُيعتَمد أال أن تكفل   )ب(  
 أن تضع برامج إضافية لتعزيز مرافقها البديلـة للكفالـة وأن تزودهـا              )ج(  

  يكفي من املوارد البشرية واملالية؛ مبا
هم أن تعزز سياساهتا ملساعدة اآلباء يف توفري الوسائل املناسبة إلعالة أبنائ            )د(  

  .يضطروا إىل إيداعهم يف مؤسسات الرعاية  الحىت

  التبين    
 ٢٠١٢بينما تالحظ اللجنة املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف يف ردودها يف عام               -٤٥

بـشأن القـوانني    ) ٨٣ إىل   ٨٠، الفقرات   CRC/C/GRC/Q/2-3/Add.1(على قائمة املسائل    
القلق بشأن اإلجراءات املطولة وحاالت التأخر      يتعلق بالتبين، يساورها      فيما السارية املفعول 

ا له أثر خطري على األطفال الذين يبقون يف مؤسسات الرعاية فترة طويلة ّمميف عمليات التبين،    
كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء اسـتمرار       . يف األسر املتبنية   ِعوض إدماجهم يف الوقت املناسب    

  .ا من شأنه زيادة خطر بيع األطفالممارسة التبين عن طريق الوكاالت اخلاصة، م
، توصي اللجنةُ الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة ٢١ويف ضوء املادة   -٤٦

حلل املشاكل املتصلة ببطء اإلجراءات حىت يتسىن اختاذ قرارات التبين يف الوقت املناسب             
يتعلق مبمارسـة التـبين عـن طريـق           فيما وبأن تراجع قوانينها املتعلقة بالتبين، وخباصة     

الوكاالت اخلاصة، وذلك ملواءمتها مع االتفاقية ومع اتفاقية الهاي املتعلقة حبماية األطفال            
  .١٩٩٣والتعاون يف جمال التبنِّي على الصعيد الدويل لعام 

  يف ذلك االعتداء واإلمهال  مباالعنف ضد األطفال،    
أعضائها من   ملناهضة العنف يف املدارس،      ٢٠١١ترحب اللجنة بإنشاء شبكة يف عام         -٤٧

وبينما . ، هدفها منع ومعاجلة مشكلي العنف واالستئساد يف املدارس        وزارة التعليم  املؤسسني
 بشأن العنف املرتيل وغريه من النـصوص        ٣٥٠٠/٢٠٠٦تالحظ اللجنة اعتماد القانون رقم      

 وكذلك عدة تدابري تشريعية حلمايـة       القانونية اليت حتمي النساء واألطفال واملسنني واملعوقني      
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الطفل من االعتداء واإلمهال، فهي تشعر بالقلق إزاء النقص العام يف املعلومات بشأن كل هذه 
الظواهر ويف البيانات اإلحصائية املوثوق هبا اليت مجعتها الدولة الطرف لتقييم ورصد تنفيـذ              

يتعلـق    فيما  باجلناة، وإزاء نقص املعلومات    القوانني ويف املعلومات املتعلقة بالعقوبات املُرتَلة     
القلق إزاء الـنقص يف املـوظفني       يساورها  كما  . بآلية معاجلة شكاوى الضحايا من األطفال     

  .مشاكل األطفال ضحايا االعتداء واإلمهالاليت تعاجل والدوائر 
  :يلي  مباوتوصي اللجنة الدولة الطرف  -٤٨

طاق العنف واالعتداء اجلنـسي     أن تعزز آليات رصد عدد احلاالت ون        )أ(  
يف ذلك داخـل األسـرة ويف املدرسـة ويف            مبا واإلمهال وسوء املعاملة أو االستغالل،    

  مؤسسات الرعاية وغريها من بيئات الرعاية؛
ل ومن أجلهم   أن حترص على أن يتلقى املهنيون الذين يعملون مع األطفا           )ب(  

هنيون الطبيون وأفراد الشرطة واجلهاز     خصائيون االجتماعيون وامل  ومنهم املدرسون واأل  (
يتعلق بالتزامهم باإلبالغ عما يشتبه فيه من حـاالت االعتـداء             فيما التدريب) القضائي

  والعنف املرتيل واإلمهال اليت متس األطفال وباختاذ اإلجراءات املناسبة بشأهنا؛
الـة  أن تعزز دعم ضحايا العنف واالعتداء واإلمهال وسوء املعاملة لكف           )ج(  

  ؛القانونيةيكونوا ضحايا مرة أخرى خالل اإلجراءات  أال
أن توفر سبل احلصول على ما يكفي من خدمات التعايف واإلرشاد وغري              )د(  

  .ذلك من أشكال اإلدماج يف مجيع أرجاء البلد
بشأن ) ٢٠١١(١٣وتسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل التعليق العام رقم            -٤٩

  :يلي  مباالتعرض جلميع أشكال العنف وتوصي الدولةَ الطرَفحق الطفل يف عدم 
 أن متنح األولوية ملسألة القضاء على مجيع أشكال العنف ضد األطفـال،       )أ(  

يف ذلك بضمان تنفيذ توصيات دراسة األمم املتحدة بشأن العنـف ضـد األطفـال                مبا
)A/61/299(        املـشاورات اإلقليميـة   ، آخذةً يف االعتبار النتائج والتوصيات املنبثقة عـن

          / متـوز  ٧ إىل   ٥املعقودة يف ليوبليانا، سلوفينيا، يف الفترة مـن         (ألوروبا وآسيا الوسطى    
  لنوع اجلنس؛اً خاصاً ومعريةً اهتمام) ٢٠٠٥يوليه 

أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل معلومات بشأن تنفيذها لتوصـيات             )ب(  
تلك اليت شدد عليها املمثل اخلاص لألمني العام املعـين          الدراسة املذكورة أعاله، وخباصة     

  :بالعنف ضد األطفال، وخباصة ما يلي
وضع استراتيجية وطنية شاملة ملنع ومعاجلة مجيع أشكال العنـف ضـد          '١'

  األطفال وإساءة معاملتهم؛
اعتماد حظر قانوين واضح على الصعيد الوطين جلميع أشكال العنـف            '٢'

  ت؛ضد األطفال يف مجيع السياقا
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تعزيز نظام وطين جلمع البيانات وحتليلها ونشرها وبرنـامج للبحـوث            '٣'
  .بشأن العنف ضد األطفال وإساءة معاملتهم

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

  األطفال ذوو اإلعاقة    
أن الدولة الطرف اعتمدت قوانني وأنشأت خـدمات ومؤسـسات          تالحظ اللجنة     -٥٠

 يف ذلـك الـتعلم      مبا لدعم األطفال ذوي اإلعاقة ولتعزيز مشاركتهم يف احلياة االجتماعية،        
يزال يوجد متييـز      ال تزال قلقة ألنه    ال غري أن اللجنة  . ، ولتنمية استقالهلم   يف املدارس  املشترك

وألن مراقبـة دقيقـة   تراقَـب    الباألطفال ذوي اإلعاقة  عميق اجلذور وألن التدابري اخلاصة      
. تـزال غـري متاحـة       ال البيانات اإلحصائية بشأن األطفال ذوي اإلعاقة يف الدولة الطرف        

يف املؤسسات على نطـاق واسـع،   األطفال  إيداع  قلق عميق إزاء انتشار ممارسة      يساورها  و
 يف األحياء لألطفال الذين يعـانون       ومردُّ ذلك باألساس عدم وجود خدمات الرعاية النهارية       

كما تشعر اللجنة بقلق عميق خبصوص قضية مركـز رعايـة     . من أشد أشكال اإلعاقة حدةً    
يف ظـروف   وتتعلق بأطفال ذوي إعاقة يعيـشون       اً  األطفال يف ليخاينا اليت أُبِلغ عنها مؤخر      

رسات مـن قبيـل     إنسانية وغري مقبولة تشمل التهديء املنتظم باملسكنات والتعرض ملما         ال
  .ربطهم باألِسرَّة واستعمال األسرة القفصية بسبب نقص املوظفني

بـشأن  ) ٢٠٠٦(٩ لتعليق اللجنة العام رقم      وتوصي اللجنة الدولة الطرف وفقاً      -٥١
  :يلي بأن تقوم مبا حقوق األطفال ذوي اإلعاقة

ـ    الماية  احلأن تعتمد وتنقح قوانني حمددة لتوفري         )أ(   ال كاملة جلميـع األطف
للرصد يسجل بعناية التقدم احملرز وحيـدد النـواقص يف          اً  ذوي اإلعاقة، وأن تنشئ نظام    

  التنفيذ؛
أن توفر خدمات على صعيد اجملتمعات احمللية تركز على حتسني نوعيـة              )ب(  

  حياة األطفال ذوي اإلعاقة وتلبية احتياجاهتم األساسية وضمان إدماجهم ومشاركتهم؛
ود لتوفري برامج وخدمات لألطفـال ذوي اإلعاقـة         أن تبذل كافة اجله     )ج(  
يكفي من املوارد البشرية واملالية والرصد الدوري لوضع األطفال ذوي اإلعاقة،           حتظى مبا   

ظروف  يفإعاقة  أطفال ذوي   يعيش أي   أال  وأن تعتمد، على سبيل األولوية، تدابري لكفالة        
إجراء  مؤسسات اإليواء آخر     وعالوة على ذلك، ينبغي أن يكون اإليداع يف       . إنسانية ال

  ، حسب احتياجات الطفل؛يلجأ إليه
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أن جتهز املدارس باملرافق الالزمة للتعليم الشامل لألطفال ذوي اإلعاقة            )د(  
وأن حترص على أن يتسىن هلم اختيار مدرستهم املفضلة أو االنتقال بني املدارس العاديـة               

  لحتهم العليا؛ومدارس ذوي االحتياجات اخلاصة حسبما تقتضيه مص
أن تقدم املساعدة إىل املنظمات غري احلكومية اليت تعمل مـع األطفـال           )ه(  

  ذوي اإلعاقة ومن أجلهم؛
أن تكفل امتالك مراكز إيواء األطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة ملا يكفي        )و(  

من املوظفني وتوفري التدريب للمهنيني الذين يعملون مع األطفـال ذوي اإلعاقـة مثـل             
 االجتماعيني واملوظفني املسؤولني عن تقدمي اخلـدمات الـصحية          واألخصائينيرسني  املد

  .والطبية والعالجية والرعاية

  الصحة واخلدمات الصحية    
ُيراعى بالنـسبة    الُيقِلق اللجنةَ أن احلق يف الصحة واحلصول على اخلدمات الصحية           -٥٢

 ما قـد يعيـق   اً،ومقدماً ية نقد جلميع األطفال حيث يتعني أداء رسوم بعض اخلدمات الصح        
 وأطفـال  ة ثراس املسلم مجاعة بالنسبة ألطفال أقلية الروما وأطفال       سيما الاالستفادة منها، و  

وتكرر اللجنة اإلعراب عـن     . الشوارع واألطفال املهاجرين وطاليب اللجوء وغري املصاحبني      
ن املؤشرات الوطنيـة    إزاء عدم وجود بيانات بشأ    ) ٥٦، الفقرة   CRC/C/15/Add.170(قلقها  

 واألخـصائيني للرعاية الصحية األساسية وإزاء ضعف اهلياكل األساسية ونقص املمرضـني           
  .االجتماعيني يف القطاعات اخلاصة بالطفل

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل استفادة مجيع األطفال مـن الرعايـة               -٥٣
ات الصحية ألطفال أقليـة الرومـا       ملسألة إتاحة اخلدم  اً  خاصاً  الصحية وبأن تويل اهتمام   

وأطفال جمتمع ثراس املسلم وأطفال الشوارع واألطفال املهاجرين وطاليب اللجوء وغـري            
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن جتمع بيانات بشأن املؤشرات الوطنيـة            . املصاحبني

يف ذلـك     مبـا  للرعاية الصحية األساسية وبأن تعزز هياكلها األساسية للرعاية الصحية،        
  . اجتماعيني إضافينيوأخصائينيبتعيني ممرضني 

  الرضاعة الطبيعية    
يف األشهر الـستة    اخلالصة  تشعر اللجنة بالقلق إزاء ضعف معدل الرضاعة الطبيعية           -٥٤

. األوىل وإزاء ممارسة توزيع عينات جمانية من البدائل املركَّبة للحليب الطبيعي يف املستشفيات            
  .قلق إزاء اخنفاض عدد املستشفيات املصنفة على أهنا مالئمة للرضعكما يساور اللجنةَ 

  :يلي  مباوتوصي اللجنة الدولة الطرف  -٥٥
لألطفـال إىل   اخلالصة  أن تعزز جهودها للتوعية بأمهية الرضاعة الطبيعية          )أ(  

  أن يبلغوا ستة أشهر؛
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ة وحصوهلا أن تكفل استيفاء مستشفيات التوليد الرئيسية للمعايري املطلوب  )ب(  
  على صك اإلقرار بأهنا مالئمة للرضع؛

أن تعزز رصد أنظمة التسويق القائمة املتعلقة ببدائل احلليب الطبيعـي             )ج(  
  .وتكفل رصدها بانتظام واختاذ إجراءات ضد من ينتهكها

  صحة املراهقني    
ر تالحظ اللجنة بقلق الوعي احملدود لدى املراهقني بالـصحة اإلجنابيـة؛ واسـتمرا              -٥٦

  .مشكل انتحار الشباب؛ واستهالك املراهقني يف الدولة الطرف للكحول واملخدرات والتبغ
بشأن صحة املراهقني والتنمية يف     ) ٢٠٠٣(٤ويف ضوء تعليق اللجنة العام رقم         -٥٧

اخلـدمات الـصحية    من  سياق اتفاقية حقوق الطفل، حتث الدولةَ الطرَف على أن تزيد           
املتوفرة دمات اخلاملالئمة للشباب يف سائر أرجاء البلد وأن تعزز املتسمة بالسرية واملتوفرة 

ـ هتمام  النع احلمل وتشجع التربية اجلنسية اليت تستهدف املراهقني، مع ا         مل اص مبنـع   اخل
كما تـدعو   . عن طريق اجلنس وانتحار الشباب    املنقولة  حاالت احلمل املبكر واألمراض     

 أجل معاجلـة مـشكل إدمـان املـراهقني          اللجنة الدولة الطرف إىل تعزيز جهودها من      
  .للمخدرات والكحول والتبغ

  مستوى املعيشة    
من بني األولويات الرئيسية الثالث للدولة      هو  تالحظ اللجنة أن مكافحة فقر األطفال         -٥٨

اهلدف احملدد املتمثـل  اً الطرف يف جمال اإلدماج االجتماعي واحلماية االجتماعية، وتالحظ أيض     
غري أن اللجنـة    . ٢٠٢٠ يف املائة حبلول عام      ١٨ يف املائة إىل     ٢٣,٦الفقر من   يف تقليص خطر    

تعرب عن قلقها العميق إزاء آثار األزمة الراهنة ومعدالت فقر األطفال املتزايدة وضرورة زيادة              
من املنتمني إىل أقليـة     اً  وتعرب اللجنة عن قلقها ألن كثري     . اخلدمات االجتماعية ملساعدة األسر   

رغم فيها وبنيتها التحتية    السكن  إلمكانية  تستويف املعايري الدنيا      ال يزال يقطن مساكن   ال الروما
 وتعـديل   ٢٠٠٢ اعتماد خطة العمل املتكاملة لإلدماج االجتماعي للروما اليونانيني يف عـام          

 بشأن وضع شروط خطط التصميم احلضري احمللية على أسـاس           ٣٤٤٨/٢٠٠٦القانون رقم   
  .رئ إلصالح مساكن الفئات املستضعفة يف اجملتمعبرامج حاالت الطوا

 سياسات عامة ترمي على وجه اخلصوص تصممتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن       -٥٩
. على حد سواء  مستدام  إىل معاجلة مشكل تزايد فقر األطفال، يف املدى القصري وبشكل           

 الـُصعد  على تنسيق اإلجـراءات علـى     بالفعل  وينبغي أن تكون هذه السياسات قادرة       
 سيما الو(الوطنية واإلقليمية واحمللية ويف خمتلف اجملاالت ذات الصلة بالطفل بصفة خاصة 

وينبغـي إشـراك    ) االقتصاد والرعاية الصحية والسكن والسياسات االجتماعية والتعليم      
  .األطفال يف وضعها
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  )اقية من االتف٣١ و٢٩ و٢٨املواد (التعليم واألنشطة الترفيهية والثقافية   -واو  

  التعليم    
تالحظ اللجنة بشكل إجيايب اعتماد مشاريع التعليم الوطين الثالثة اخلاصة بـالطالب         -٦٠

وكـذلك  املهاجرين والعائدين إىل الوطن وبأطفال أقلية ثراس املسلمة وبأطفال أقلية الروما            
نـشور  املكما ترحب بإصـدار     . ٢٠١٠ املناطق ذات األولوية يف جمال التعليم يف عام          إنشاء

 املتعلق حبق كل طفل يعيش يف الدولة الطرف يف االلتحاق باملدرسة،            ٦/٢٣/٢٠١٠اجلديد  
بغض النظر عن وضع إقامته، وإمكانية التسجيل يف املدارس بوثائق غري كاملة بالنسبة ألطفال              

 ولكن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء االستمرار يف إتاحة        . مواطين بلدان ثالثة يقيمون يف اليونان     
فرص حمدودة ألطفال أقلية الروما لولوج املدارس وحمدودية معـدل التحـاقهم باملـدارس              

وتشعر بالقلق كذلك إزاء العنف يف املدارس وحاالت االستئساد يف          . وفصلهم داخل املدارس  
  .صفوف التالميذ

  :ا يليمب  القياموتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل  -٦١
 التعلـيم لية الروما الذين بلغـوا سـن   أن تكفل تسجيل مجيع أطفال أق   )أ(  

االبتدائي يف مجيع مناطق البلـد      التعليم  اإللزامي وأن تدجمهم يف التعليم ما قبل املدرسي و        
وجمتمعاته احمللية وأن تعاقب السلطات املسؤولة عن املدارس اليت ترفض تسجيل األطفال            

   اإللزامي؛التعليمالذين بلغوا سن 
ملدارس ومنها ألطفال أقلية الروما املهمشني إلزالـة        أن توفر النقل إىل ا      )ب(  

هذا املعوِّق لتعليمهم وأن تشجع اإلدماج االجتماعي ألطفال أقلية الروما وتكفل عـدم             
  ؛يةنظومة التعليماملتعرضهم للتمييز يف 

 أن تتخذ مجيع التدابري املناسبة ملكافحة العنف واالستئساد يف املـدارس،            )ج(  
يف إطار شبكة مناهضة العنف يف املدارس وبـإجراء      املتوخاة  اإلجراءات  تنفيذ  يف ذلك    مبا

دراسات استقصائية دورية يف صفوف الطالب واملوظفني واآلباء ملعرفـة املزيـد عـن              
لتـسامح  قوامهـا ا العالقات اليت تشجع املدارس نشوءها بني األقران، وأن تنشئ بيئـة            

  والسلم وفهم التنوع الثقايف يف املدارس؛
من بينها منظمة   يئات  لة من اهل  مجمن  أن تلتمس املساعدة يف هذا الصدد،         )د(  

  .ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافةاألمم املتحدة للطفولة 
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) د(-)ب(٣٧ و٤٠ و٣٩ و٣٨ و٣٠ و ٢٢املـواد   (تدابري احلماية اخلاصـة       -زاي  
  ) من االتفاقية٣٦-٣٢و

  لالجئوناألطفال طالبو اللجوء واألطفال ا    
، الذي  ٢٢٠/٢٠٠٧ من املرسوم الرئاسي رقم      ١٩للمادة  اً  تالحظ اللجنة أنه، وفق     -٦٢

يفسر مرسوم االحتاد األورويب التوجيهي بشأن ظروف اإليواء، يتصرف املدعي العام لقضايا            
 مؤقتـاً اً املدعي العام املختص يف احملكمة االبتدائية، بصفته وصـي   فالقاصرين، وإن مل يوجد،     

ذ مجيع اإلجراءات الالزمة لتعيني وصي لكل طفل مـن األطفـال طـاليب اللجـوء                ويتخ
 بشأن إجراءات   ١١٤/٢٠١٠املرسوم الرئاسي رقم    (الالجئني، وأن قانون الدولة الطرف       أو

ينص على جواز حتديد عمر شخص ما، عندما ُيشك فيـه، مـن خـالل               ) اللجوء اليونانية 
نامج الذي بدأته الدولة الطـرف بالتعـاون مـع          كما تالحظ اللجنة الرب   . الفحوص الطبية 

فرونتيكس، والذي يتعلق بالفرز واإلبالغ ويرمي إىل حتديد عمر وجنسية األطفـال طـاليب              
 إسناد  يعجزون عن غري أن اللجنة تعرب عن قلقها ألن املدعني العامني إما           . اللجوء والالجئني 

 إىل مـديري مراكـز إيـواء        الوصاية لشخص مسؤول أو وكالة أو ينقلون مهمة الوصاية        
  .القاصرين وألن واجبات الوصي املؤقت غامضة وغري واضحة

  :ا يليمب  القياموتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل  -٦٣
إنشاء قصد  ناسبة على القوانني الوطنية     املتشريعية  التعديالت  الأن تدخل     )أ(  

 ذويهم يؤدي مهمتـه     للوصاية على القاصرين غري املصاحبني واملنفصلني عن      ممكن  نظام  
  ويتسم باملتانة والفعالية؛

مثل قانوين لألطفال طـاليب اللجـوء غـري         التعيني الفوري مل  أن تكفل     )ب(  
علـى  إجـراءات اللجـوء و    لكي حيصلوا بالفعل على االستشارة يف مباشرة        املصاحبني  

  يف ذلك احلصول باجملان على خدمة الترمجة الفورية؛  مبااملساعدة واحلماية،
أن تضع إجراءات وطنية لتحديد املصلحة العليا للطفل مكملة بضمانات          )ج(  

إجرائية، وذلك إلرشاد املؤسسات العامة واخلاصة والسلطات اإلدارية يف إجراءاهتا اليت            
  .متس األطفال من مواطين بلدان ثالثة

ا السابق  وبينما تالحظ اللجنة اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف منذ النظر يف تقريره             -٦٤
أو املنفـصلني عـن     /يتعلق بزيادة مرافق إيواء األطفال غري املصاحبني و         فيما ٢٠٠٢يف عام   

 املتعلق بإنشاء مراكز جديـدة لإليـواء األويل،      ٣٩٢٨/٢٠١١ذويهم والقانون اجلديد رقم     
 وأن يوفر خدمات الفرز     ٢٠١٢الذي ُيفتَرض أن يدخل حيز النفاذ الكامل يف خريف عام           و

رداءة  لألطفال املهاجرين وغري املصاحبني، فإهنا تكرر اإلعراب عن قلقها السابق إزاء         واإليواء
  .أو املنفصلني عن ذويهم/ظروف إيواء األطفال غري املصاحبني و
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  :يلي  مباوتوصي اللجنة الدولة الطرف  -٦٥
األطفال الذين يدخلون البلد بطريقة غري شرعية،       عدم احتجاز   أن تكفل     )أ(  

 يف حـاالت اسـتثنائية      إاليبقوا رهن االحتجاز    وأال  ني عن ذويهم أو معهم،      منفصل إما
  وألقصر مدة الزمة؛

جديدة وتزيد عدد األماكن يف املراكز القائمـة  استقبال أن تنشئ مرافق     )ب(  
   الظروف املالئمة يف تلك املرافق؛كفالةمع  أصالً

للصليب األمحر الرامية أن توقع مذكرة التفاهم املزمعة مع اللجنة الدولية   )ج(  
  .إىل تقدمي املساعدة إىل القاصرين األجانب غري املصاحبني

  أطفال الشوارع    
 مـن   ٥٠٢يف ضوء قضية آغيا فارفارا، حيث افتِقد حسبما أفادت به تقارير أثـر                -٦٦
 ٢٠٠١-١٩٩٨من الروما األلبانيني عقـب إيـداعهم خـالل الفتـرة               طفالً ٦٦١ أصل
ا إليواء األطفال، تعرب اللجنة عن قلقها البالغ لكون الدولة الطـرف            مؤسسة آغيا فارفار   يف
وتشعر بقلـق شـديد إزاء حمدوديـة        . ملعاجلة مسألة أطفال الشوارع     متكامالًاً  تضع هنج  مل

يف ذلك عـدم      مبا اخلدمات االجتماعية حلماية أطفال الشوارع وإعادة إدماجهم يف اجملتمع،        
  .ز اإليواء، وحمدودية فرص االستفادة من تلك اخلدماتكفاية القدرة االستيعابية ملراك

  :يلي مبابالقيام  وتوصي اللجنة الدولة الطرف  -٦٧
حلالة أطفال الشوارع لتكوين صـورة دقيقـة        اً  منهجياً  أن جتري تقييم    )أ(  

  ألسباهبا اجلذرية وحجمها؛
أو /أن تضع وتنفذ استراتيجية وطنية خاصة باألطفال الذين يعيـشون و            )ب(  

يعملون يف الشوارع هدفها الوقاية والدعم واإلدماج االجتماعي، وكذلك برامج مشولية           
  خاصة بأطفال الشوارع؛

 باملوظفني املدربني واملوارد الكافيـة      املزودةأن تزيد عدد املراكز املتاحة        )ج(  
 وأن ترتقـي جبـودة هـذه        إليواء أطفال الشوارع وإعادة تأهيلهم النفسي واالجتماعي      

  ؛زاملراك
أن توفر، بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية، احلماية الالزمة ألطفـال             )د(  
يف ذلك بيئة أسرية، وخدمات الرعاية الصحية الكافية وإمكانية االلتحـاق             مبا الشوارع،

  باملدرسة وغري ذلك من اخلدمات االجتماعية؛
  .ل العلياأن تدعم برامج لَمِّ مشل األسر عندما خيدم ذلك مصلحة الطف  )ه(  



CRC/C/GRC/CO/2-3 

GE.12-44890 20 

  إدارة قضاء األحداث    
ــة  -٦٨ ــظ اللجن ــا تالح ــسبما بينم ــسائل  ورد، ح ــة امل ــى قائم ــردود عل                  يف ال

)CRC/C/GRC/Q/2-3/Add.1   للصياغة ملراجعة القـانون اجلنـائي       ني جلنت إنشاء،  )٢٥، الفقرة 
تزال   ال ة وأحكامها، فإهنا  وقانون اإلجراءات اجلنائية لكفالة توافقهما التام مع مبادئ االتفاقي        

 سـنة   ١٧يزال يوجد بعض األحكام القانونية اليت تشري إىل سن الرشد باعتباره              ال قلقة ألنه 
 مـن القـانون     ٤٦٩ و ٣٤٧ من قانون اإلجراءات اجلنائية واملادتان       ١٥٥ و ١٥٠املادتان  (

ـ    ٢٠١٠وتالحظ اللجنة أنه جرى يف عام       ). اجلنائي ى حـبس   تعديل األحكام اليت تنص عل
 سنة يف حاالت    ١٥ سنوات وإىل    ١٠ سنة حيث قُلِّصت مدة احلبس القصوى إىل         ٢٠الطفل  
  :غري أن اللجنة تعرب عن قلقها بشأن ما يلي. استثنائية
احلكم علـيهم   و سنة رهن االحتجاز     ١٥أنه جيوز وضع األطفال البالغني        )أ(  

   سنة؛١٥ سنوات و١٠باحلبس مدة تتراوح بني 
  حلبس االحتياطي لألطفال وطول اإلجراءات؛طول مدة ا  )ب(  
  ألطفال املتسولني؛ملستمر لتجرمي اال  )ج(  
 ١٨ و١٥عدم النص على توفري احلماية للقاصرين املتراوحة أعمارهم بـني        )د(  

  سنة يف القانون اجلنائي للدولة الطرف؛
بالقبض   سلطات إنفاذ القوانني  الطريقة التعسفية والتمييزّية املتوخاة يف قيام         )ه(  

 رغم التدابري التشريعية اليت اختذهتا الدولـة        ،ألطفال األجانب واملنتمني إىل أقلية الروما     على ا 
  ؛وتعاطيهم للجرميةالقاصرين اصطياد الطرف لتوفري هياكل جديدة للرعاية االجتماعية وملنع 

 من القانون اجلنائي، حصلت حاالت قُـبِض        ١٢٦أنه، رغم أحكام املادة       )و(  
 يف  وُنظـر  سنوات لسرقتهم أشـياء بـسيطة        ٩أعمارهم  على أطفال من أقلية الروما       فيها

  .وحوكموااً قضاياهم دون حضور حمامٍ ولوِحقوا قضائي
للدولـة  ) ٧٩، الفقرة   CRC/C/15/Add.170(توصيتها السابقة   تأكيد  اللجنة  عيد  وت  -٦٩

تفاقيـة، وخباصـة    الطرف بأن توائم نظامها لقضاء األحداث بشكل كامل مع أحكـام اال           
يف ذلك قواعد األمم املتحدة       مبا ، ومع املعايري األخرى ذات الصلة،     ٤٠ و ٣٩ و ٣٧ املواد

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

واملبادئ التوجيهية بشأن اإلجراءات املتعلقة     ) قواعد هافانا (حداث احملرومني من حريتهم     األ
بـشأن حقـوق    ) ٢٠٠٧(١٠باألطفال يف نظام العدالة اجلنائية وتعليق اللجنة العام رقم          

  :ويف هذا الصدد، حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي. الطفل يف نظام قضاء األحداث
  للمعايري الدولية؛اً  واضحة للمسؤولية اجلنائية، وفقاًأن حتدد سّن  )أ(  
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 ُيحَرم مـن تقـل      أالأن تنفذ تدابري بديلة للحرمان من احلرية لضمان           )ب(  
   وألقصر مدة مناسبة؛إجراء كآخر إال سنة من حريتهم ١٨أعمارهم عن 

أن ترتع صفة اجلرمية عن تسول األطفال وأن تتخذ خطوات لـضمان              )ج(  
  هذا التعديل من قبل البالغني الذين قد يستغلون األطفال للتسول؛ُيستغل  أال

قانونية حمددة بغرض توفري احلماية للقاصرين املتراوحة       اً  أن تعتمد أحكام    )د(  
   يف نظام قضاء األحداث؛١٨ و١٥أعمارهم بني 

األجانب واملنتمني إىل   جتاوز عدد األطفال    لظاهرة    شامالً  أن جتري حتليالً    )ه(  
 نظام قضاء األحداث وأن توفر هلؤالء األطفال الـضمانات          للحد املعقول يف   الروما   أقلية

  .القانونية الالزمة

  ضحايا اجلرائم وشهود عليها من األطفال    
يكفـي مـن األحكـام القانونيـة          مبا توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل،       -٧٠

أو الشهود عليها   /حايا اجلرائم و  واألنظمة، توافر احلماية اليت تقتضيها االتفاقية جلميع ض       
والعنف املرتيل واالسـتغالل اجلنـسي واالقتـصادي         ضحايا االعتداء  من األطفال، مثل  

يف ذلك تلـك الـيت        مبا واالختطاف واالجتار والشهود من األطفال على هذه اجلرائم،       
ئ كامـل املبـاد  الترتكبها الدول واجلهات الفاعلة غري الدول، وبأن تضع يف اعتبارهـا    

قرار (التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها             
  ).، املرفق٢٠٠٥يوليه / متوز٢٢ املؤرخ ٢٠٠٥/٢٠اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

  األطفال املنتمون إىل مجاعات األقليات    

  أطفال أقلية الروما    
لضمان املـساواة يف التمتـع      اً  رف تبذل جهود  إن اللجنة، إذ تالحظ أن الدولة الط        -٧١

تزال تشعر بقلق عميق إزاء ما يستهدف أطفال األقليـات،            ال باحلقوق ألطفال أقلية الروما،   
  أطفال أقلية الروما، من املواقف السلبية واألفكار املسبقة والتمييز، بصفة خاصـة،            سيما الو

ى الرعاية الصحية والتعلـيم وخدمـة       يتعلق بالفوارق والفقر وتكافؤ فرص احلصول عل       فيما
كما تشعر اللجنة بالقلق    . تسجيل املواليد والسكن والعمل وسبل حتقيق مستوى معيشي الئق        

إزاء تدين معدالت التحاق أطفال أقلية الروما باملدارس وارتفاع معدالت انقطـاعهم عـن              
  .الدراسة وإزاء فصلهم يف املدارس

  :ا يليمب  القياموحتث اللجنة الدولة الطرف على  -٧٢
أن تعزز جهودها الرامية إىل القضاء على التمييز وأن تواصل، بالتعـاون     )أ(  

الوثيق مع جمتمع الروما، وضع وتنفيذ سياسات وبرامج هتدف إىل ضمان تكافؤ فـرص              
  االستفادة من اخلدمات األساسية، وخباصة الرعاية الصحية والتعليم؛
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البشرية والتقنية واملالية لضمان إمكانية     أن ختصص ما يكفي من املوارد         )ب(  
  استمرار التحسن يف ظروف أطفال أقلية الروما االجتماعية واالقتصادية؛

 ويف كل   الُصعدأن تشرع يف تنظيم محالت ودورات تدريبية، على مجيع            )ج(  
املناطق، وأن تضع مبادئ توجيهية ذات صلة ترمي إىل معاجلة مشكل املواقف الـسلبية              

  يف ذلك يف صفوف الشرطة واملهنيني؛  مبالية الروما يف اجملتمع بشكل عام،إزاء أق
أن تضع وحدات يف املناهج الدراسية ألطفال املدارس تتعلق مبسائل منها             )د(  

تاريخ الروما وثقافتهم، وذلك لتعزيز التفاهم والتسامح واحترام حقوق أقلية الرومـا يف             
  .اجملتمع اليوناين

   الصكوك الدولية حلقوق اإلنسانالتصديق على  -حاء  
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على معاهدات األمم املتحدة األساسية             -٧٣

حلقوق اإلنسان والربوتوكوالت االختيارية امللحقة هبا اليت مل تنضم إليهـا بعـد، وهـي               
ة حلمايـة   االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري واالتفاقية الدولي         

حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم والربوتوكول االختياري للعهـد الـدويل            
اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة           
مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة              

 االختياري التفاقية حقوق الطفـل املتعلـق بـإجراء تقـدمي البالغـات              والربوتوكول
 واتفاقيـة منظمـة العمـل    ١٩٦١املتعلقة خبفض حاالت انعدام اجلنسية لعام    واالتفاقية

  .املتعلقة بضمان عمل الئق للعمال املرتليني) ٢٠١١(١٨٩الدولية رقم 

  التعاون مع اهليئات اإلقليمية والدولية  -طاء  
للجنة الدولة الطرف بأن تتعاون مع جملس أوروبا يف تنفيذ االتفاقية على            توصي ا   -٧٤

  . وعلى صعيد الدول األخرى األعضاء يف جملس أوروبا كدولة طرفصعيدها

  املتابعة والنشر  -ياء  
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لـضمان التنفيـذ               -٧٥

 منها إحالتها إىل رئيس الدولة والربملان والـوزارات ذات          الكامل هلذه التوصيات بوسائل   
الصلة واحملكمة العليا والسلطات احمللية من أجل النظر فيها على النحو املناسب واختـاذ              

  .إجراءات إضافية بشأهنا
وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن جتعل التقرير اجلامع لتقريريها الدوريني             -٧٦

متاحة على  ) املالحظات اخلتامية (دها اخلطية والتوصيات ذات الصلة      الثاين والثالث وردو  
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) احلصر  ال على سبيل املثال  (نطاق واسع بلغات البلد ومن خالل وسائط منها اإلنترنت          
لعامة اجلمهور وملنظمات اجملتمع املدين ووسائط اإلعالم وجمموعات الشباب واجملموعات          

يتعلق باالتفاقيـة وبروتوكوهلـا       فيما نقاش والوعي املهنية واألطفال، وذلك بغية إثارة ال     
  .االختياري وبتنفيذمها ورصدمها

  التقرير املقبل  -كاف  
ارير الدوريـة مـن     تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تقدم تقريرها اجلامع للتق           -٧٧

 وأن تضمِّنه معلومات بـشأن  ٢٠١٧ ديسمرب/ كانون األول٩حبلول الرابع إىل السادس   
وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل مبادئها التوجيهية        . ه املالحظات اخلتامية  تنفيذ هذ 

اليت اعتمدت ) Corr.1 وCRC/C/58/Rev.2(املنسقة اخلاصة مبعاهدة بعينها لتقدمي التقارير،    
وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن التقارير اليت تعد        . ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١يف  

وحتث اللجنـة   .  صفحة ٦٠ي أن متتثل للمبادئ التوجيهية وأال تتجاوز        يف املستقبل ينبغ  
وإذا جتاوز التقريـر املقـدم      . الدولة الطرف على تقدمي تقريرها وفقاً للمبادئ التوجيهية       

العدد األقصى احملدد من الصفحات، سيطلب إىل الدولة الطرف مراجعته وإعادة تقدميـه             
ميكن ضـمان ترمجـة       ال وتذكّر اللجنة بأنه  . ا أعاله وفقاً للمبادئ التوجيهية املشار إليه    

التقرير ألغراض استعراضه من قبل هيئة املعاهدة إذا تعذر على الدولة الطـرف إعـادة               
  . النظر فيه وتقدميه مرة ثانية

بات ثة وفقاً ملتطلّ  كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تقدم وثيقة أساسية حمدَّ            -٧٨
ة املشتركة على النحو الوارد يف املبادئ التوجيهية املنـسَّقة بـشأن            إعداد الوثيقة الرمسي  

إعداد التقارير، اليت اعُتمدت من ِقبل االجتماع اخلامس املشترك بني اللجـان هليئـات              
  ).HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيه /معاهدات حقوق اإلنسان، الذي عقد يف حزيران

        


