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  جلنة حقوق الطفل
  الدورة الستون

  ٢٠١٢يونيه / حزيران١٥ -مايو / أيار٢٩

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

  فييت نام: الحظات اخلتاميةامل    
 لفييت نام   نظرت اللجنة يف التقرير املوحد اجلامع للتقريرين الدوريني الثالث والرابع           -١

(CRC/C/VNM/3-4)    انظر (٢٠١٢مايو / أيار٣١ املعقودتني يف   ١٧٠٣ و ١٧٠٢يف جلستيها 
CRC/C/SR.1702 و SR.1703(  ،    حزيـران  ١٥ املعقـودة يف     ١٧٢٥واعتمدت يف جلستها /         

  . املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٢يونيه 

  مقدمة  -أوالً  
هـا   وبرد(CRC/C/VNM/3-4)الدوري ها رحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف لتقرير     ت  -٢

 يف   أفضل للحالة  اللذين أتاحا فهماً  ). CRC/C/VNM/Q/3-4/Add.1(على قائمة املسائل     اخلطي
 للحوار البناء والصريح الذي جرى مع وفد الدولة وتعرب اللجنة عن تقديرها. الدولة الطرف

  .قطاعاتى والشامل لعدة الطرف الرفيع املستو

  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته  -ثانياً  
  :ترحب اللجنة باعتماد التدابري التشريعية التالية باعتبار ذلك خطوة إجيابية  -٣

  ؛٢٠١١جتار باألشخاص، عام قانون مكافحة اال  )أ(  
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  ؛٢٠١٠القانون املتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة، عام   )ب(  
  ؛٢٠١٠قانون التبين، عام   )ج(  
  ؛٢٠٠٨الرعاية الصحية، عام املتعلق بالتأمني على قانون ال  )د(  
  ؛٢٠٠٨قانون اجلنسية، عام   )ه(  
          يلــه ، وتعد٢٠٠٥، عــام 38/2005QH/11القــانون املتعلــق بــالتعليم،   )و(  

  ؛٢٠٠٩، عام QH/12/44/2009رقم 
  .٢٠٠٤القانون املتعلق حبماية األطفال ورعايتهم وتعليمهم، عام   )ز(  

 على اتفاقية الهاي حلمايـة      ٢٠١١وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف يف عام          -٤
  .الطفل والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل

 ٥ من املادة    ٤ إىل   ١ة الطرف لتحفُّظها على الفقرات      وترحب اللجنة بسحب الدول     -٥
من الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفـال وبغـاء األطفـال              

  .واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وذلك لدى تصديقها على هذا الصك
سات والـسياسات   كما ترحب اللجنة باعتماد برامج شىت وتدابري على صعيد املؤس           -٦

  :هلا أهداف وطنية ذات صلة بالطفل، وخباصة ما يلي
  ؛٢٠٢٠-٢٠١١برنامج العمل الوطين للطفولة الفييتنامية للفترة   )أ(  
  ؛٢٠٢٠-٢٠١١الربنامج الوطين للحد من الفقر للفترة   )ب(  
 واستراتيجية  ٢٠١٥-٢٠١١االقتصادية للفترة    - خطة التنمية االجتماعية    )ج(  
  ؛٢٠٢٠-٢٠١١االقتصادية للفترة  - الجتماعيةالتنمية ا

  .٢٠١٥-٢٠١١الربنامج الوطين حلماية الطفل للفترة   )د(  

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -ثالثاً  

  )االتفاقية من ٤٤  املادة من٦ والفقرة ٤٢ و٤ تاناملاد(التدابري العامة للتنفيذ   -ألف  

  التوصيات السابقة املقدمة من اللجنة    
 ٢٠٠٣ترحب اللجنة جبهود الدولة الطرف من أجل تنفيذ مالحظاهتا اخلتامية لعام              -٧

 ٢٠٠٦ومالحظاهتا اخلتامية لعام    ) CRC/C/15/Add.200(بشأن التقرير السابق للدولة الطرف      
بشأن التقريرين األوليني مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفـال            

والربوتوكول االختياري  ) CRC/C/OPSC/VNM/CO/1(ل يف املواد اإلباحية     واستغالل األطفا 
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غري أن اللجنة   ). CRC/C/OPAC/VNM/CO/1(املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة       
  .تأسف لكون عدد من دواعي قلقها وتوصياهتا مل ُيعالَج بالقدر الكايف

لتدابري الالزمة ملعاجلة التوصيات    وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ مجيع ا          -٨
بسن القوانني وبالتنـسيق    ما يتعلق منها    اليت مل ُتنفَّذ أو ُنفِّذت بشكل منقوص، مبا يف ذلك           

وبتخصيص املوارد وبالرصد املستقل وبالتدريب الواسع النطاق واملنـهجي يف اجملـاالت             
حلق يف هوية وبالتعليم والـصحة      املتصلة باالتفاقية وبعدم التمييز وباملصاحل العليا للطفل وبا       

  .وبقضاء األحداث، وأن توفر املتابعة الكافية للتوصيات الواردة يف هذه املالحظات اخلتامية

  سن القوانني    
 املتعلق حبماية األطفال ورعايتـهم      ٢٠٠٤تالحظ اللجنة بتقدير اعتماد قانون عام         -٩

غري أن  . نينها احمللية مع االتفاقية   وتعليمهم وكذلك جهود الدولة الطرف من أجل مواءمة قوا        
اللجنة ال تزال قلقة لكون القوانني ال تتوافق كلها مع االتفاقية، وخباصة فيما يتعلق بتعريـف              

كما خياجل اللجنةَ   . الطفل وبقضاء األحداث، وكذلك إزاء بطء وترية تقدم اإلصالح القانوين         
تعلقة حبقوق الطفل وبشأن عدم كفاية      اتساق مجيع القوانني امل   اليت تشوب   قلق بشأن النواقص    

  .املوارد املخصصة لتنفيذ هذه القوانني
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعديل قوانينها الوطنية بغرض مواءمتها   -١٠

وينبغي إيالء اهتمام خاص ملسأليت تعريف الطفل وقضاء األحداث،         . الكاملة مع االتفاقية  
كمـا توصـي    . انني وتسريع وترية عملية اإلصالح القانوين     وخباصة فيما يتعلق بسن القو    

وينبغي أن تنفِّـذ    . الدولةَ الطرَف بأن تعزز التنسيق واتساق القوانني لدعم تنفيذ االتفاقية         
بفعالية استراتيجيتها لتطوير النظام القضائي وأن ختصص املوارد الكافية لإلنفاذ الفعـال            

 املتعلـق حبمايـة األطفـال       ٢٠٠٤سيما قانون عام    للقوانني املتعلقة حبقوق الطفل، وال      
  .، وكذلك مراسيم تنفيذ تلك القوانني٢٠١٣ورعايتهم وتعليمهم وتعديله املتوقع يف عام 

  التنسيق    
 ٢٠٠٧الطفل قد ُنِقلت يف عـام  املسائل املتعلقة ببينما تالحظ اللجنة أن مهمة تنسيق       -١١

نقل الـسلطات مـن    تشعر بالقلق إزاء    االجتماعية،  إىل وزارة العمل وقضايا املعاقني والشؤون       
جهاز احلكم على الصعيد الوطين إىل أجهزته على صعيد احملافظات واملقاطعات واجلماعـات             

ساهم يف حدوث حالة من عدم اتساق تنفيذ االتفاقية، وال سيما على الصعيد احمللي،              وهو نقل   
ويف هذا السياق، ال يـزال القلـق        .  السابقة عقب حل مجيع اللجان احمللية التابعة هليئة التنسيق       

يساور اللجنة خبصوص وفاء آلية التنسيق على صعيد اجلماعات بالغرض وخبصوص عدم وجود             
  .على ذلك الصعيداملسؤولية عن املسائل املتعلقة بالطفل  لتويل البشريما يكفي من املوارد 

ان تنفيذ االتفاقية على    وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع آليات فعالة لضم          -١٢
حنو متسق يف مجيع احملافظات بتعزيز التنسيق فيما بني اهليئات على الصعيد الوطين وعلى              
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وحتث الدولةَ الطرَف على أن تكفل، وهي تقوم        . صعد احملافظات واملقاطعات واجلماعات   
لـشؤون  بذلك، تعزيز إدارة محاية الطفل ورعايته داخل وزارة العمل وقضايا املعـاقني وا    

 والتقنية واملالية الالزمة لتنفيذ سياسات إلعمـال        البشرياالجتماعية وتزويدها باملوارد    
حقوق الطفل تتسم بالشمولية واالتساق واالنسجام على الصعيد الوطين وعلى صـعيد            

  .احملافظات واملقاطعات واجلماعات

  خطة العمل الوطنية    
اخلــاص بالطفولـة الفييتناميـة                     ج العمل الـوطين   ـبينما تالحظ اللجنة برنام     -١٣

 املزمع اعتماده عما قريب، تشعر بالقلق إزاء عدم وجود االتـساق            ٢٠٢٠-٢٠١١للفترة  
والتنسيق املناسبني بني خمتلف السياسات والربامج الوطنية القائمة اليت متس الطفل، ما يؤدي             

  .القطاعاتإىل إضعاف أثر بعض السياسات وتداخل الواليات يف بعض 
اخلاص بالطفولـة  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد برنامج العمل الوطين        -١٤

كما حتثها علـى تعزيـز     .  دون أي تأخري وبأن ختصص األموال الكافية لتنفيذه        ةالفييتنامي
االتساق والتنسيق فيما يتعلق باخلطط والربامج والسياسات الراميـة إىل دعـم تنفيـذ              

ومن أجل ذلك، حتثها على أن تواصل تعميم حقوق الطفـل يف مجيـع               .ااالتفاقية برمته 
 والتقنية واملالية الكافية للتنفيذ     البشريالسياسات والربامج الوطنية وأن ختصص املوارد       

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل رصد وتقييم هذه السياسات والربامج           . الفعال
 وذلك بغرض مواصلة حتسني الـسياسات واخلطـط         لتتبع ما ُيحَرز من التقدم والنتائج،     

  .والربامج املتعلقة بالطفل

  الرصد املستقل    
) ١٢، الفقـرة    CRC/C/15/Add.200(تكرر اللجنة اإلعراب بقوة عن قلقها السابق          -١٥

ما هو مبيَّن يف تعليـق   بشأن عدم وجود هيئة رصد مستقلة لتعزيز ومحاية حقوق الطفل وفق      
  .بشأن دور املؤسسات املستقلة حلقوق اإلنسان) ٢٠٠٢(٢اللجنة العام رقم 

             وتكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف بأن تنشئ هيئة مستقلة للرصـد مـزودة          -١٦
 لتعليـق   وفقاًمبا يكفي من املوارد البشرية والتقنية واملالية لضمان استقالليتها وفعاليتها،           

ملؤسسات املستقلة حلقوق اإلنسان يف تعزيـز       بشأن دور ا  ) ٢٠٠٢(٢اللجنة العام رقم    
كما حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تنشئ على الفور مؤسسة           . ومحاية حقوق الطفل  

 للمبادئ املتعلقة   وفقاًمستقلة حلقوق اإلنسان مستوى متويلها جيد وعدد موظفيها كاٍف،          
، وذلك لـضمان  )سمبادئ باري(بوضع املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان  

  .الرصد الشامل واملنهجي حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حقوق الطفل
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  ختصيص املوارد    
بينما تالحظ اللجنة تزايد النفقات من امليزانية على التعلـيم والـصحة يف الـسنوات               -١٧

 - األخرية وتعترف بالتحديات اليت تواجهها الدولة الطرف يف عمليـة التنميـة االجتماعيـة             
 وكـذلك بـشأن     للطفولةقتصادية السريعة، فإهنا ال تزال قلقة بشأن شح املوارد املخصصة           اال

الفوارق القائمة يف مستوى ختصيص تلك املوارد وإنفاقها، وال سيما يف جمايل الطفولة املبكـرة               
وميس هذا على وجه اخلصوص األطفال الـذين يعيـشون يف           . ومحاية الطفل وتعليمه وصحته   

ألطفال ذوي اإلعاقة واألطفال املنتمني إىل األقليات اإلثنية وإىل مجاعات السكان           مناطق نائية وا  
كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات حمددة بشأن املـوارد املرصـودة        . األصليني
وإذ تدرك اللجنة اجلهود املبذولة ملكافحة الفساد خالل الفترة الـيت           .  يف الدولة الطرف   للطفولة
مث إنـشاء   ) ٢٠٠٥(االستعراض، مبا يف ذلك اعتماد قانون مكافحة الفساد يف عـام            يشملها  

مكتب اللجنة التوجيهية ملكافحة الفساد يف وقت الحق، فـال يـزال يـساورها القلـق إزاء                 
  .مستويات الفساد املرتفعة اليت تقلص األموال املتاحة إلعمال حقوق الطفل

         وم املناقشة العامة الذي نظمته اللجنة يف       ويف ضوء التوصيات اليت متخض عنها ي        -١٨
، توصي الدولـةَ    " مسؤولية الدول  -املوارد املخصصة حلقوق الطفل     " بشأن   ٢٠٠٧عام  

  :الطرَف بأن تكفل ما يلي
أن تستعرض وتزيد عند االقتضاء مستوى املوارد املالية املخصصة لتنفيذ            )أ(  

ويف هذا الصدد،   .  هلذا التنفيذ  خصصة من امليزانية  االتفاقية وأن حتدد أولويات األموال امل     
 مـن املـوارد لـسياسات احلمايـة         حتث اللجنة الدولة الطرف على أن ختصص مزيداً       

االجتماعية وبراجمها، مبا يف ذلك املتعلقة منها حبماية الطفل، وأن تويل وهي تقوم بـذلك               
، وال سيما األطفال الذين     تصادياً واق  لألطفال املهمشني واحملرومني اجتماعياً     خاصاً اهتماماً

يعيشون يف مناطق نائية واألطفال ذوو اإلعاقة واألطفال املنتمون إىل األقليات اإلثنية وإىل             
  مجاعات السكان األصليني؛

أن تنمي القدرة على اعتماد هنج قائم على حقـوق الطفـل يف وضـع         )ب(  
تخدام املوارد املرصـودة لـشؤون      امليزانية الوطنية بتنفيذ نظام لتتبع عملية ختصيص واس       

  الطفل يف سائر مراحل امليزانية، وبالتايل إبراز مسألة االستثمار يف الطفل؛
أن تكفل إجراءات شفافة وتشاركية لوضع امليزانية من خالل حوار عام             )ج(  

  .يشَرك فيه الطفل بصفة خاصة حيث أمكن

  مجع البيانات    
ود نظام مركزي جلمع البيانات يشمل مجيـع      ال تزال اللجنة قلقة خبصوص عدم وج        -١٩

جماالت االتفاقية، وذلك رغم اعتزام الدولة الطرف اعتماد أنظمة جديدة بشأن مجع البيانات             
.  بشأن محاية الطفل ورعايته وتعليمـه      ٢٠٠٤املتعلقة بالطفل كما يرد يف تعديل قانون عام         
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تاحة بشأن التمتع حبقوق الطفـل،      كما تعرب اللجنة عن قلقها خبصوص البيانات احملدودة امل        
وال سيما اإلحصاءات املصنفة املتعلقة بالقطاع االجتماعي وحبماية الطفل وبأطفال الشوارع           

  .واألطفال املعرضني لالستغالل واألطفال يف املناطق الريفية
اللجنة الدولة الطرف على مواصلة خطتها الرامية إىل وضع أنظمة بشأن           تشجع  و  -٢٠

وتكـرر اللجنـة    . ت املتعلقة بالطفل بغرض رصد إعمال مجيع حقوق الطفل        مجع البيانا 
 جلمع البيانات ذا مؤشرات موحـدة يف         مركزياً توصيتها للدولة الطرف بأن تعتمد نظاماً     

وينبغي حتليل البيانات   . جمال حقوق الطفل مشتركة بني كل الوزارات والوكاالت املعنية        
. التقدم احملرز ولوضع سياسات وبرامج لتنفيـذ االتفاقيـة       لتقييم   اجملمَّعة باعتبارها أساساً  

وتوصي الدولةَ الطرَف بأن حترص يف ذلك على أن تصنَّف البيانات اجملمَّعة حسب السن              
االقتصادي لتيـسري    - ونوع اجلنس ومكان اإلقامة واألصل اإلثين والوضع االجتماعي       

للجنة الدولة الطرف على التركيز     كما حتث ا  . حتليل حالة مجيع األطفال يف الدولة الطرف      
على مجع اإلحصاءات بشأن جماالت حساسة من قبيل العنف ضد األطفـال وحـاالت              
االعتداء على الطفل واستغالله، مبا يف ذلك االستغالل اجلنسي واالقتصادي، وأطفـال            

  .الشوارع واألطفال يف املناطق النائية والريفية

  نشر االتفاقية والتوعية    
اللجنة عن قلقها إزاء حمدودية العلم باالتفاقية وبنهجها القائم على احلقوق يف            تعرب    -٢١

وتالحظ . أوساط األطفال وعموم اجلمهور واملهنيني الذين يعملون مع األطفال ومن أجلهم          
اللجنة بتقدير املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف خالل احلوار ومفادها أن االتفاقيـة قـد               

 لغات لألقليات اإلثنية؛ غري أهنا ال تزال قلقة ألن االتفاقيـة مل ُتتـرَجم إىل       ُترجِمت إىل مثاين  
لغات األقليات املكتوبة الباقية ومل ُتنَشر بالقدر الكايف داخل مجاعات األقليات، مـا يعيـق               
بشكل غري متناسب إعمال حق األطفال املنتمني إىل األقليات اإلثنية ومجاعـات الـسكان              

  .قوقهم وحرياهتم األساسيةي حبالوعاألصليني يف 
وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تكثف جهودها من أجل إدمـاج قـضايا                -٢٢

حقوق الطفل يف مجيع املناهج الدراسية ملختلف مستويات التعلـيم وأن تعـزز بـرامج               
التوعية، مبا يف ذلك احلمالت املتعلقة باالتفاقية، يف أوساط األطفال واألسر وجمموعـات             

للجنة الدولـة   تشجع ا ويف هذا الصدد،    . نيني الذين يعملون مع األطفال ومن أجلهم      امله
الطرف على أن تنظر يف مسألة وضع خطة عمل وطنية للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان               

كما حتـث   . كما أُوِصي بذلك يف إطار الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان           
فل التوزيع املناسب لالتفاقيـة علـى الـسكان مـن           اللجنة الدولة الطرف على أن تك     

  .األقليات، مبن فيهم أطفاهلم، بلغاهتم وأن تتخذ تدابري فعالة لضمان النشر الفعلي
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  التدريب    
رغم املعلومات املقدمة بشأن توفري قدر من التدريب للمهنيني الذين يعملـون مـع                -٢٣

دريب ال يزال غري منتظم وال ُيـوفَّر        األطفال ومن أجلهم، فإن اللجنة تأسف لكون هذا الت        
  .بشكل منظَّم جلميع فئات املهنيني الذين يعملون من أجل األطفال أو معهم

وتكرر اللجنة توصيتها بكفالة التدريب املنهجي واإللزامي واملتواصل يف جمـال             -٢٤
حقوق الطفل جلميع املهنيني الذين يعملون مع األطفال ومن أجلهم، وال سيما موظفـو              

عون العامون والقضاة واحملامون واملدرسون وموظفو الصحة واملوظفون     إنفاذ القوانني واملدّ  
  .العاملون يف مجيع أشكال الرعاية البديلة

  التعاون مع اجملتمع املدين    
ترحب اللجنة بالتقدم احملَرز يف تشجيع بيئة جمتمع مدين يف الدولة الطرف، مبـا يف                 -٢٥

، وتالحـظ   ٢٠٠٨طة الفييتنامية حلماية حقوق الطفل يف عـام         ذلك من خالل إنشاء الراب    
غري أهنا ال تزال تشعر بالقلق إزاء النطاق احملدود املتـاح           . مشروع القانون املتعلق بالرابطات   

تشعر اللجنـة بـالقلق     كما  . للمجتمع املدين لرصد إعمال حقوق الطفل يف الدولة الطرف        
ني اجملتمع املدين واملكاتب احلكومية فيما يتعلـق        خبصوص نقص التنسيق والتعاون الفعالني ب     

  .بإعمال حقوق الطفل
وتشدد اللجنة على الدور املهم الذي يضطلع به اجملتمع املدين كشريك يف تنفيذ               -٢٦

وحتث الدولةَ الطرَف   . أحكام االتفاقية، مبا يف ذلك فيما يتعلق باحلقوق واحلريات املدنية         
، خالل مجيع مراحل تنفيذ االتفاقية، مـع        ل أكثر تنظيماً  على مواصلة تعزيز تعاوهنا بشك    

اجملتمع املدين، وخباصة املنظمات احلقوقية غري احلكومية وغريها من قطاعات اجملتمع املدين            
وحتث اللجنة الدولة الطرف على تـسريع وتـرية         . اليت تعمل مع األطفال ومن أجلهم     

  .تعلق بالرابطاتجهودها الرامية إىل بدء نفاذ مشروع القانون امل

  )ن االتفاقية م١ة املاد (تعريف الطفل  -باء  
 املتعلق حبماية الطفل ٢٠٠٤بينما تالحظ اللجنة نية الدولة الطرف تعديل قانون عام           -٢٧

 هلذا  وفقاً لالتفاقية، ُيقِلقها أن الشخص ُيعد،       وفقاً" الطفل"ورعايته وتعليمه بغرض رفع سن      
  .سن السادسة عشرة فقط  يف الدولة الطرف حىتالقانون بصيغته احلالية، طفالً

وحتث اللجنة الدولة الطرف على تسريع وترية جهودهـا الراميـة إىل تعـديل                -٢٨
 املتعلق حبماية الطفل ورعايته وتعليمه، وذلك  ٢٠٠٤قوانينها الوطنية، وخباصة قانون عام      

  . يف االتفاقية سنة، متاشياً مع التعريف الوارد١٨ إىل لرفع سن الطفل تلقائياً
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  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (املبادئ العامة   -جيم  

  عدم التمييز    
تدرك اللجنة اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف خالل الفترة اليت يشملها االستعراض              -٢٩

ويشمل هذا اعتماد تـدابري     . يز ضد خمتلف الفئات املستضعفة من األطفال      يللقضاء على التم  
خدمات التعليم والـصحة إىل األطفـال املنـتمني إىل          ما يقدم من    ني مستوى   خاصة لتحس 

غري أن اللجنة تشعر بقلق بـالغ       . األقليات اإلثنية واألطفال ذوي اإلعاقة واألطفال املهاجرين      
إزاء القوانني واملمارسات اليت ال تزال تنطوي على التمييز ضد األطفال وإزاء استمرار التمييز              

وبـصفة  . ملباشر على حد سواء ضد األطفال املستضعفني يف الدولة الطـرف          املباشر وغري ا  
  :خاصة، يساور اللجنة قلق بشأن ما يلي

         استمرار الوصم والتصور اجملتمعي املتسم بالتمييز لألطفال ذوي اإلعاقـة،            )أ(  
  ما يؤدي إىل هتميشهم يف مجيع البيئات؛

دمات يف جماالت الـصحة والتعلـيم       اخلما يقدم من    استمرار الفوارق يف      )ب(  
واألطفـال  ) Kinh(والرعاية االجتماعية بني األطفال املنتمني إىل السكان من مجاعة الكينـه            

  ويقترن هذا باملواقف اجملتمعية السلبية إزاء األقليات اإلثنية؛. قليات اإلثنيةألاملنتمني إىل ا
 غري مسجَّلني وعـدم     هتميش األطفال املهاجرين كنتيجة لوضعهم بوصفهم       )ج(  

  حصوهلم على اخلدمات العامة األساسية؛
، يتزوجن مبكراً بالتايل  التمييز اجملتمعي ضد البنات الالئي ينقطعن عن الدراسة و          )د(  

  . يف ممارسة إجهاض األجنة من اإلناثأيضاًوال سيما يف املناطق اجلبلية، ويتسبب هذا التمييز 
ة، حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل متتـع           من االتفاقي  ٢ويف ضوء املادة      -٣٠

مجيع األطفال الفعال حبقوقهم مبوجب االتفاقية على قدم املساواة ودون التمييز علـى أي   
  :أساس، وأن تقوم من أجل ذلك مبا يلي

علـى أي   املـربم   أن تتخذ بسرعة مجيع التدابري الالزمة لضمان القضاء           )أ(  
ي اإلعاقة، وال سيما يف منظوميت التعليم والصحة ويف         شكل من التمييز ضد األطفال ذو     

والدولة الطرف مدعوة، ضمن مجلـة توصـيات، إىل أن          . جمال توفري اخلدمات األساسية   
تعدِّل قوانينها الوطنية بغرض كفالة احلظر القانوين الصريح للتمييز ضد األطفـال علـى          

، CRC/C/15/Add.200(السابقة  أساس اإلعاقة على حنو ما أعربت عنه اللجنة يف توصيتها           
وأن تتخذ خطوات لترويج الصورة اإلجيابية لألطفال ذوي اإلعاقـة يف           )) أ (٢٣الفقرة  

  مجيع البيئات وأن تطلق محالت للتوعية ومكافحة الوصم املرتبط باألطفال ذوي اإلعاقة؛
 أن تعتمد وتنفِّذ بفعالية استراتيجية شاملة وكلية ملنع التمييـز اإلثـين             )ب(  

بسبب خصائصها املميزة، مـع املراعـاة       املعاناة  األقليات اإلثنية   جتنيب  والتعصب تكفل   
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يف يف إعالن وبرنامج عمل ديربان، وأن تكفل،        الواردة  التامة جلميع األحكام ذات الصلة      
ذلك، املساواة يف االستفادة من اخلدمات االجتماعية جلميع فئات األطفال، مـع            قيامها ب 

  ألطفال املنتمني إىل األقليات اإلثنية ومجاعات السكان األصليني؛تركيز خاص على ا
يف مجيع السياسات والربامج الراميـة      جتعل منظور املهاجرين حاضراً     أن    )ج(  

تعزيز الفرص املتاحة   من أجل   إىل مكافحة التمييز وأن تنقح النظام القائم لتقدمي اخلدمات          
  لألطفال املهاجرين؛

لتوعية العامة، مبا يف ذلك محالت للقضاء علـى مجيـع           أن تطِلق برامج ل     )د(  
أشكال التمييز ضد البنات، تركز على مشكل االنقطاع عن الدراسة ومسألة تزوج البنات             

، وال سيما يف املناطق اجلبلية، وممارسة إجهاض األجنة من اإلناث، وأن حترص علـى               مبكراً
   الرامية إىل مكافحة التمييز؛إعمال املنظور اجلنساين يف مجيع السياسات والربامج

 للرصد والتقييم ليتتبع عن كثب ما حتـرزه هـذه    حمدداًأن تنشئ نظاماً   )ه(  
السياسات والربامج من التقدم والنتائج، وأن تطلع اللجنة يف تقريرها الدوري املقبل على             

  .التقدم احملَرز

  مصاحل الطفل الفضلى    
 املتعلـق   ٢٠٠٤ل الفضلى يف قانون عـام       ترحب اللجنة بإدخال مبدأ مصاحل الطف       -٣١

حبماية الطفل ورعايته وتعليمه، وتالحظ أن مشاريع قوانني شىت، منها مشروع تعديل قانون             
غري أنه ُيقِلق اللجنةَ أن املبدأ مل ُيضمَّن بعد يف مجيـع          . ، تدمج هذا املبدأ بالكامل    ٢٠٠٤عام  

 كاٍف وأنه ال ُيطبَّق بالقـدر الكـايف يف          القوانني اليت متس الطفل وأن الوعي به ال يزال غري         
  .القرارات القضائية واإلدارية

وحتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها إلمتام اعتماد مجيع مـشاريع              -٣٢
كما توصي اللجنة الدولة الطـرف      . القوانني اليت تعري األمهية ملبدأ مصاحل الطفل الفضلى       

مصاحل الطفل الفضلى يف مجيع القوانني اليت متـس         بأن تعزز جهودها لكفالة إدماج مبدأ       
الطفل والوعي به على نطاق واسع وإدماجه املناسب وتطبيقه املنتظم يف مجيع اإلجراءات             
التشريعية واإلدارية والقضائية ومجيع السياسات والربامج واملشاريع اليت هلا صلة بالطفل           

طرَف على أن تضع إجراءات ومعـايري  ويف هذا الصدد، حتث اللجنة الدولةَ ال. وأثر عليه 
لإلرشاد فيما يتعلق بتحديد مصاحل الطفل الفضلى يف كـل جمـال وأن تعممهـا علـى             
مؤسسات الرعاية االجتماعية العامة واخلاصة واحملاكم والسلطات اإلداريـة واهليئـات           

ية كما ينبغي أن يقوم التعليل القانوين جلميع األحكـام والقـرارات القـضائ            . التشريعية
واإلدارية على هذا املبدأ الذي حيدد املعايري املعتمدة يف التقييم الفردي ملـصاحل الطفـل               

  .الفضلى
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  احلق يف احلياة والبقاء والنماء    
تالحظ اللجنة بقلق أن إصابات ميكن منع وقوع كثري منها، وخباصة ما يتصل منها                -٣٣

  . مهماً لوفيات األطفالبالغرق وحوادث املرور واحلوادث املرتلية، تشكل سبباً
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز تدابريها الرامية إىل محاية األطفال مـن               -٣٤

          اإلصابات، وخباصة ما يتصل منها بالغرق وحوادث املرور واحلـوادث املرتليـة، مبـا يف     
                ذلك من خالل التنفيذ الفعال للربنامج الـوطين لوقايـة األطفـال مـن اإلصـابات                

كما توصيها بأن تواصل إدراج منع احلوادث ضمن أولويـات         . ٢٠١٥-٢٠١١للفترة  
وعالوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف       . وأهداف السياسات والربامج الوطنية   

إدخال حصص لتعليم السباحة يف املناهج الدراسية لوقاية        تسعى لتحقيق ما تنتويه من      بأن  
ق وبأن تعزز محالهتا العامة لزيادة الوعي بقوانني املرور لـدى األطفـال       األطفال من الغر  

  .واآلباء واجلمهور بصفة عامة

  احترام آراء الطفل    
ترحب اللجنة بشىت التدابري التشريعية اليت اعُتِمدت طيلـة الفتـرة الـيت يـشملها            -٣٥

جـراءات القـضائية     يف اإل  أيـضاً االستعراض واليت تعترف حبق الطفل يف أن ُيستَمع إليـه           
 املتعلق حبماية الطفل ورعايته وتعليمه وقانون اإلجراءات        ٢٠٠٤واإلدارية، ومنها قانون عام     

، ومبنتديات الطفل الرامية إىل إمساع صوته يف احملافظات وعلى الـصعيد            ٢٠٠٤املدنية لعام   
  :غري أن اللجنة ال تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي. الوطين

وعي الكايف باألمهية اليت يكتسيها هذا املبـدأ وعـدم اإلعمـال        عدم وجود ال    )أ(  
  املنهجي حلق الطفل يف أن ُيستَمع إليه يف مجيع البيئات، مبا يف ذلك جلسات االستماع القضائية؛

عدم االستشارة املنهجية لألطفال يف عملية وضع القوانني والسياسات اليت            )ب(  
 أو احمللية وعدم وجود مبادئ توجيهيـة أدق بـشأن           متسهم على الصعد الوطنية أو اإلقليمية     

  .مشاركة األطفال يف وضع خطط العمل املتعلقة هبم يف املستقبل
بـشأن  ) ٢٠٠٩(١٢ من االتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم        ١٢ويف ضوء املادة      -٣٦

  :حق الطفل يف أن ُيستَمع إليه، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل ما يلي
جيدة التمويل، مبا يف ذلك محالت موجَّهـة إىل         توعوّية  نجز برامج   أن ت   )أ(  

أطراف منها األطفال واآلباء واملدرسون وموظفو احلكومة اإلداريون والقضاة واجملتمـع           
بصفة عامة، للتوعية حبق الطفل يف أن تراَعى آراؤه ويشارك يف مجيع املسائل اليت متـسه،                

  ؛فةاهلادمشاركة الطفل مأسسة وذلك بغرض 
أكـرب يف وضـع القـوانني       مشاركة  أن تتخذ تدابري إلشراك األطفال        )ب(  

يف ذلك تعزيز جمالس الطفل من خالل أساليب عمل متوخية والسياسات ذات الصلة هبم، 
  .السعي إلعطاء آراء الطفل وزهنا املالئمتالئمه و
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 مـن   )أ(الفقـرة    و ،١٩ و ١٧-١٣ و ٨ و ٧ املواد(احلقوق املدنية واحلريات      -دال  
  ) من االتفاقية٣٧املادة 

  ل املواليدتسجي    
تدرك اللجنة الزيادة الكبرية يف معدالت تسجيل املواليد يف السنوات األخرية بفـضل               -٣٧

وتشمل االعتراف القانوين باحلق    . التدابري التشريعية واإلدارية املتعددة اليت اختذهتا الدولة الطرف       
 املتعلق حبماية الطفل ورعايته وتعليمه وكذلك إلغـاء         ٢٠٠٤يف تسجيل املواليد يف قانون عام       

غري أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء استمرار الفـوارق          . ٢٠٠٧ من عام    رسم التسجيل اعتباراً  
اجلغرافية واإلثنية يف معدالت تسجيل املواليد حيث ال يزال ُيسجَّل أدىن معدل يف أشد املنطقتني               

وُيقِلق اللجنةَ كذلك أن اآلباء، وال سـيما يف         . عات الوسطى فقرا، ومها الشمال الغريب واملرتف    
  . مقتضيات تسجيل املواليد واألمهية اليت يكتسيها تسجيلهماملناطق النائية، ال يدركون دائماً

، توصي  )٣٢، الفقرة   CRC/C/15/Add.200(وإذ تذكِّر اللجنة بتوصيتها السابقة        -٣٨
 الرامية إىل ضمان تسجيل مجيع األطفال لدى        الدولةَ الطرَف بأن تواصل وتعزز جهودها     

ميالدهم، مع إيالء اهتمام خاص لألطفال الذين يعيشون يف املناطق الريفية واجلبلية، وبأن             
تقوم حبمالت للتوعية حبق مجيع األطفال يف تسجيلهم لدى ميالدهم، بصرف النظر عـن              

  .أصلهم االجتماعي واإلثين ووضع إقامة آبائهم

  اهلويةاحلفاظ على     
يساور اللجنة قلق خبصوص الفرص احملدودة اليت يتمتع هبا أطفال األقليات اإلثنيـة               -٣٩

  .والسكان األصليني فيما يتعلق باحلفاظ على هوياهتم املميزة والتعبري عنها
 من االتفاقية، حتث اللجنة الدولة الطـرف علـى أن تكفـل             ٨ويف ضوء املادة      -٤٠

طفال يف احلفاظ على هويتهم وأن تتخذ تدابري فعالة للقـضاء           االحترام التام حلق مجيع األ    
ألكثرية املشكَّلة ضمن االسكان من األقليات اإلثنية     استيعاب  على كل اجلهود الرامية إىل      

ومن أجل ذلك، حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمـد تـدابري             . من مجاعة الكينه  
 إىل األقليات ومجاعات السكان األصـليني       حقوق األطفال املنتمني  حتترم  تشريعية وإدارية   

  .االسم والثقافة واللغةوحتفظ هلم 

  حرية التنظيم والتعبري واحلصول على املعلومات    
حتيط اللجنة علماً باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف خالل احلـوار ومفادهـا أن                -٤١

 تالحظ بقلق أن حرية األطفـال  غري أن اللجنة.  تشكيل رابطات يف البلداألطفال ميكنهم رمسياً  
كما تعرب عن قلقها إزاء التقييـد       . يف تشكيل الرابطات تصطدم يف واقع األمر بقيود صارمة        

الواسع النطاق حلرية األطفال يف التعبري واإلمكانيات احملدودة اليت يتمتع هبا األطفال يف الدولـة               
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اللجنةَ أن مجيع   من دواعي قلق    ق،  ويف هذا السيا  . الطرف فيما يتعلق باحلصول على املعلومات     
  .ختضع لسيطرة احلكومة وال تسمح بالتنوع - وخباصة وسائط اإلعالم - مصادر املعلومات

وحتث اللجنة الدولة الطرف على تعديل قوانينها مبباشرة مجلة من اإلجـراءات              -٤٢
ة إقـرار   ، وذلك بغي  بتكوين اجلمعيات منها تسريع عملية اعتماد مشروع القانون املتعلق        

وعالوة على ذلك، حتث اللجنة     . حرية التنظيم احلقيقية والفعلية اليت حيتاج إليها األطفال       
الدولة الطرف على اختاذ تدابري فعالة إلزالة مجيع القيود املفروضة على حرية الطفـل يف               
التعبري ولكفالة حق الطفل يف احلصول على معلومات ومواد من جمموعة متنوعـة مـن               

 إىل شـبكة  نفـاذ لوطنية والدولية من مجيع األشكال، مبا يف ذلك من خـالل ال  املصادر ا 
  .اإلنترنت، وذلك لضمان استئناس الطفل مبجموعة من اآلراء مسُتها التعددية

  التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    
يف مسألة االنـضمام إىل اتفاقيـة مناهـضة         حتيط اللجنة علماً بنظر الدولة الطرف         -٤٣

غري أهنا تعرب   . التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة           
تقارير، تعرض وال يزال يتعرض كثري من األطفال        العن قلقها العميق ألنه، حسبما أفادت به        

املخدرات، ملتعاطي  حتجاز  الداري يف مراكز ا   للمعاملة السيئة أو التعذيب أثناء احتجازهم اإل      
  .مبا يف ذلك إخضاعهم لعقوبة احلبس االنفرادي

        من االتفاقية، حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفـل         ) أ(٣٧ويف ضوء املادة      -٤٤
  :ما يلي

أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة ملنع وحظر تعرُّض األطفـال احملتجـزين              )أ(  
 مشاكل إدمان املخدرات جلميع أشكال التعذيب وغريه من ضروب املعاملة            بسبب إدارياً

  أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وحلمايتهم منها؛
أن تستحدث آلية يسهل الوصول إليها ملعاجلـة شـكاوى األطفـال              )ب(  

  شكاوى؛احملتجزين يف هذه املراكز متلك السلطة الرمسية الختاذ قرارات بشأن تلك ال
أن تكفل التحقيق الفوري واملستقل والفعال يف مجيع مـا ُيـدََّعى مـن                )ج(  

   حسب االقتضاء؛حاالت تعذيب األطفال أو أساءة معاملتهم وتالحق اجلناة قضائياً
أن توفر للضحايا إمكانية الرعاية والتعايف واحلصول علـى التعـويض             )د(  

  وإعادة التأهيل؛
مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو        أن تصدق على اتفاقية       )ه(  

العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وتنظر يف مسألة التـصديق علـى الربوتوكـول               
  .االختياري امللحق هبا
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  العقاب البدين    
 مـن   اللجنة قلق خبصوص شيوع ممارسة العقاب البدين يف البيت وألن كثرياً          يساور    -٤٥

تالحظ اللجنة إعـالن الدولـة      فيما  و. تنسبون الصفع كوسيلة للتأديب   اآلباء ال يزالون يس   
 ٢٠٠٤الطرف خالل احلوار أهنا تعتزم إدراج حكم بشأن العقاب البدين يف تعديل قانون عام   

 أن الدولة الطرف مل تعتمد بعد قانونـاً       تظلّ قلقة من    املتعلق حبماية الطفل ورعايته وتعليمه،      
 العقاب البدين يف مجيع البيئات، مبا يف ذلك يف البيت، رغم            حيظر بشكل صريح مجيع أشكال    

  )).ه(٣٤، الفقرة CRC/C/15/Add.200(توصيتها السابقة هلا 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإصالح قوانينها احمللية، مبا يف ذلك التعديل املتوقع   -٤٦

ظر الصريح جلميـع   املتعلق حبماية الطفل ورعايته وتعليمه، لكفالة احل       ٢٠٠٤لقانون عام   
) ٢٠٠٦(٨أشكال العقاب البدين يف مجيع البيئات، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقـم              

                 أشكال العقوبة القاسية أو املهينة والتعليق العـام        أن يسلم من مجيع     بشأن حق الطفل يف     
توصـي  كما  . يع أشكال العنف  أن يسلم من مج   بشأن حق الطفل يف     ) ٢٠١١(١٣رقم  

اللجنة الدولة الطرف بتوعية اآلباء واجلمهور عامةً باألثر السليب للعقاب البـدين علـى              
سالمة الطفل وباألساليب اإلجيابية البديلة للتأديب املتوافقة مع حقوق الطفل، وكـذلك            

  .٢٠١٥-٢٠١١بالتنفيذ الفعال للربنامج الوطين حلماية الطفل للفترة 

 ١١-٩و) ٢ و١الفقرتـان   (١٨ و٥املـواد   (ية البديلة   البيئة األسرية والرعا    -هاء  
  ) من االتفاقية٣٩و) ٤الفقرة  (٢٧ و٢٥ و٢١-١٩و

  سريةاألبيئة الطفال احملرومون من األ    
يساور اللجنة قلق خبصوص عدم وجود معلومات موثوق هبـا بـشأن األطفـال                -٤٧

أو األيتام أو األطفال املتخلى     احملرومني من بيئتهم األسرية، سواء تعلق األمر بأطفال الشوارع          
عنهم أو األطفال املشردين، مبا يف ذلك معلومات بشأن حتديد األطفال الذين يعيشون هـذه               
األوضاع وبشأن التدابري الوقائية للحد من عددهم وبشأن اجلهود الرامية إىل حتسني وضعهم             

  .وإعادة إدماجهم يف أسرهم
  :ل ما يليوتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكف  -٤٨

أن جتري دراسات استقصائية شاملة بشأن مجيع األطفال احملرومني مـن             )أ(  
   جلميع هؤالء األطفال؛بيئة أسرية وتنشئ سجِالً وطنياً

أن تدرج األطفال احملرومني من بيئة أسرية يف الربنامج الوطين حلمايـة              )ب(  
  ؛٢٠١٥-٢٠١١الطفل للفترة 
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طفال املعنيني النشيطة، سياسة شاملة تعـاجل  أن تضع وتنفِّذ، مبشاركة األ    )ج(  
  سرية؛األبيئة الاألسباب اجلذرية ملنع وتقليص ظاهرة األطفال احملرومني من 

لالتصال باألطفال املوجودين يف مثل هـذه األوضـاع        أن تنشئ برناجماً    )د(  
  يقدم ما يكفي من اخلدمات اليت يسهل على األطفال احلصول عليها؛

مج ملِّ مشل األسر، عندما خيدم ذلك مصاحل الطفل الفضلى،          أن تدعم برا    )ه(  
  .أو خدمات الرعاية البديلة القائمة على إشراك اجملتمع

  الرعاية البديلة    
بيئـة  الترحب اللجنة بالتقدم احملرز يف مسار إهناء ممارسة إيداع األطفال احملرومني من               -٤٩
غري أهنا . ات حمددة للمساعدة االجتماعية سرية يف مؤسسات الرعاية، مبا يف ذلك وضع سياس        األ

تشعر بالقلق إزاء ارتفاع نسبة إيداع األطفال يف مؤسسات الرعاية، وال سيما األطفـال ذوو               
        اإلعاقة واألطفال املصابون بفريوس نقص املناعة البشري واألطفال الذين توىف أحـد أبـويهم              

اللجنة قلـق خبـصوص     يساور  كما  . ب فيهم أو كالمها واألطفال املتخلى عنهم وغري املرغو      
البيانات غري املوثوق هبا فيما يتعلق حبجم ممارسة إيداع األطفال يف مؤسسات الرعاية يف الدولة               

وإذ تدرك اللجنة وضع معايري وطنية دنيا للرعاية يف املؤسسات الداخلية، فهي تـشعر              . الطرف
قية يف معظم مؤسـسات الرعايـة الداخليـة؛         عدم التقيد مببادئ االتفا   : بقلق بالغ إزاء ما يلي    

والتقارير املتعلقة باإليذاء البدين واالستغالل اجلنسي لألطفال يف املؤسسات الداخلية؛ والفترات           
  .سرية يف مؤسسات الرعايةاألبيئة الالطويلة اليت يقضيها األطفال احملرومون من 

  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٥٠
ستراتيجية إلهناء ممارسة إيداع األطفال يف مؤسسات الرعايـة         أن تضع ا    )أ(  

ذات إطار زمين واضح وميزانية واضحة تشمل إعادة إدماج األطفال يف أسـرهم، مـع               
  مراعاة مصاحل الطفل الفضلى وآرائه قدر اإلمكان؛

أن حترص على أن تكون مجيع املؤسسات الداخلية لرعاية األطفال مموَّلة             )ب(  
 ومزودة مبا يكفي من املوارد البشرية والتقنية ومسجَّلة ولديها ترخيص رمسي            اًجيدمتويالً  

بالعمل كمؤسسات للرعاية البديلة، وأن تكفل تقيدها الصارم باملعايري الوطنيـة الـدنيا             
  للرعاية؛
أن تضع مبادئ توجيهية واضحة لضمان مراعاة حقوق الطفل خالل كل   )ج(  
طفال يف مؤسـسات الرعايـة البديلـة وأن تكفـل            عملية إيداع األ   ة من مراحل  مرحل

االستعراض الدوري املنهجي لنوعية الرعاية والتدريب املنتظم للمهنيني ذوي الصلة هبـا،        
مبا يف ذلك يف جمال حقوق الطفل، مع مراعاة املبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لألطفـال       

  ؛)، املرفق٦٤/١٤٢قرار اجلمعية العامة (



CRC/C/VNM/CO/3-4 

15 GE.12-45157 

ياسات وبرامج للرعاية البديلة القائمة على إشراك اجملتمـع         أن تضع س    )د(  
  بغرض احلد من عدد األطفال املودعني يف مؤسسات الرعاية؛

أن تنشئ آليات لتلقّي الشكاوى وإجراء التحقيقات ومالحقة املعتـدين            )ه(  
على األطفال يف مؤسسات الرعاية البديلة وأن تكفل وصـول ضـحايا االعتـداء إىل               

لشكاوى وحصوهلم على التوجيه والرعاية الطبية وغري ذلك مـن املـساعدة            إجراءات ا 
  .الرامية إىل تعافيهم حسب االقتضاء

  التبين    
 على القانون املتعلق بالتبين، متاشياً مع املبادئ        ٢٠١٠ترحب اللجنة باملوافقة يف عام        -٥١

ى الصعيد الدويل، وكذلك    الرئيسية التفاقية الهاي حلماية الطفل والتعاون يف جمال التبين عل         
             يف  QB-BTP/337/2003بإنشاء إدارة شؤون التبين على الصعيد الدويل مبوجب القرار رقـم            

كما حتيط اللجنة علماً بإعالن الدولة الطرف أن التبين على الصعيد الدويل يعترب     . ٢٠٠٣عام  
لد، وكذلك باملعلومات الـيت     آخر مالذ بعد استنفاد كل اخليارات األخرى املتاحة داخل الب         

  .٢٠١١قدمتها الدولة الطرف خالل احلوار بشأن اخنفاض عدد حاالت التبين يف عام 
  :، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يليالسري على هذا النهجوملواصلة   -٥٢

أن تعزز تنفيذ القانون املتعلق بالتبين وختصص املوارد الكافيـة إلنفـاذه             )أ(  
بفعالية، وأن تعزز والية إدارة شؤون التبين على الصعيد الدويل لترصد بفعالية عمليـات              

  التبين على الصعيد الدويل وأن تزودها مبا يكفي من املوارد البشرية والتقنية؛
من اتفاقية حقوق الطفل، الرصد الفعـال       ) د(٢١ للمادة   وفقاًأن تكفل،     )ب(  

من عدد املطرد واملنهجي جلميع وكاالت التبين اخلاصة، وأن تنظر يف اخليارات املتاحة للحد            
بالنـسبة ألي   مالية  كاسب  ملعمليات التبين   عدم حتقيق   وكاالت التبين اخلاصة، وأن تكفل      

  طرف؛
ُيحرمون، يف غري ذلك من ن أن تواصل تشجيع التبين احمللي لألطفال الذي  )ج(  

  .الظروف، من البيئة األسرية

  العنف ضد األطفال، مبا يف ذلك االعتداء عليهم وإمهاهلم    
 شىت بشأن العنـف ضـد       بينما تالحظ اللجنة أن القوانني الوطنية تتضمن أحكاماً         -٥٣

إدراج حظر بالقلق إزاء عدم مع ذلك   شعر  فإهنا تظل ت  األطفال وحتظر االعتداء على األطفال،      
مجيع أشكال االعتداء على األطفال وإمهاهلم يف القوانني الوطنية متاشياً مع التعريف الوارد يف              

       لعنف ضـد األطفـال،     اتساع دائرة ا  إزاء  وتعرب اللجنة عن قلقها     .  من االتفاقية  ١٩املادة  
رد املناسـبة ملنـع     وال سيما البنات، واالعتداء عليهم؛ وإزاء نقص التدابري واآلليات واملـوا          

ومكافحة العنف املرتيل، مبا يف ذلك االعتداء البدين واجلنسي على األطفال وإمهـاهلم؛ وإزاء              
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عدم وجود إجراءات لإلبالغ مالئمة لألطفال؛ وإزاء حمدودية الفرص املتاحة للحصول على            
  .هاخلدمات لألطفال املعتدى عليهم؛ وعدم وجود بيانات بشأن املسائل املذكورة أعال

          وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل ما يلي، مع مراعاة تعليق اللجنة العـام                -٥٤
  :أشكال العنفألي شكل من بشأن حق الطفل يف عدم التعرض ) ٢٠١١(١٣رقم 

أن تصلح قوانينها احمللية بغرض تضمينها حظر مجيع أشكال االعتـداء             )أ(  
ن االتفاقية، وأن تنشر القوانني املعدلة، علـى وجـه           م ١٩على األطفال متاشياً مع املادة      

اخلصوص، يف أوساط موظفي إنفاذ القوانني والقضاة واملهنيني الذين يعملون مع األطفال            
  أو من أجلهم؛

أن تعزز النظام الوطين لتلقّي الشكاوى املتعلقة باالعتداء على األطفـال         )ب(  
  الطفل؛تياجات حقوق واحورصدها والتحقيق فيها بطريقة تراعي 

         أن متنح األولوية ملسألة القضاء على مجيع أشكال العنف ضد األطفـال،        )ج(  
مبا يف ذلك كفالة تنفيذ التوصيات الواردة يف دراسة األمم املتحدة بشأن العنـف ضـد                

، مع مراعاة النتائج والتوصيات املنبثقة عن املـشاورات اإلقليميـة           )A/61/299(األطفال  
وإيـالء  ) ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٠ و ١٩املعقودة يف إسالم أباد يومي      (ة جبنوب آسيا    املتعلق

  اهتمام خاص للجوانب اجلنسانية؛
أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل معلومات بشأن تنفيذها للتوصـيات             )د(  

الواردة يف الدراسة املذكورة أعاله، وال سيما تلك اليت شددت عليها املمثلـة اخلاصـة               
  :العام املعنية مبسألة العنف ضد األطفال، وهيلألمني 

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

اعتماد حظر قانوين صريح على الصعيد الوطين جلميع أشكال العنـف            '٢'
  ضد األطفال يف مجيع البيئات؛

شرها ووضع خمطط إلجراء    إرساء نظام وطين جلمع البيانات وحتليلها ون       '٣'
  البحوث بشأن العنف ضد األطفال؛

أن تكفل اختاذ تدابري إدارية تعكس التزامات احلكومة بوضع السياسات            )ه(  
  والربامج ونظم الرصد والرقابة الالزمة حلماية الطفل من مجيع أشكال العنف؛

نـف ضـد   أن تتعاون مع املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية مبـسألة الع           )و(  
األطفال وتلتمس املساعدة التقنية من هيئات من بينها منظمة األمم املتحـدة للطفولـة              

ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ومنظمة الصحة العامليـة          ) سيفياليون(
) اليونـسكو (ومنظمة العمل الدولية ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلـم والثقافـة            
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تحدة السامية لشؤون الالجئني ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين            ومفوضية األمم امل  
  .باملخدرات واجلرمية والشركاء من املنظمات غري احلكومية

 ٢٣و) ٣الفقـرة   (١٨ و٦املواد  (لصحة األساسية والرفاه     وخدمات ا  اإلعاقة  -واو  
  )من االتفاقية ٣٣و) ٣-١الفقرات  (٢٧ و٢٦ و٢٤و

  ذوو اإلعاقةاألطفال     
ظ اللجنة اعتزام الدولة الطرف التصديق على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي            تالح  -٥٥

 اإلعاقـة   وغري أهنا تشعر بقلق بالغ إزاء حالة احلرمان املفزع اليت يعانيها األطفال ذو            . اإلعاقة
          يف املائـة منـهم   ٥٢فيما يتعلق حبقهم يف التعليم حيث ال تتاح أي فرصة للدراسة ملا نسبته       

كما تالحظ اللجنة بقلق نقص املدرسني املدرَّبني علـى         . هي معظمهم التعليم االبتدائي   وال ين 
تدريس األطفال الذين يعانون من التأخر يف التعلم والنمو وعدم وجود ما يكفي من معدات               
التدريس ومواده وكذلك وجود فوارق بني املناطق فيما يتعلق بتوفري املدرسني املتخصصني يف    

وة على ذلك، ُيقِلق اللجنةَ أن ُينظَر إىل العوائق اليت متنع األطفال ذوي اإلعاقة              وعال. املدارس
أهنا نتيجة إلعاقتهم ِعوض اعتبارها مسألة نامجة عن بنية اجملتمـع            من ممارسة حقوقهم على   

االجتماعية واالقتصادية اليت تعيق اندماجهم االجتماعي، ما يتسبب بدوره يف تسجيل معدل            
  .داع األطفال ذوي اإلعاقة يف مؤسسات الرعايةمرتفع من إي

  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل ما يلي  -٥٦
أن تسارع إىل التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بغية             )أ(  

  توفري احلماية القانونية لألطفال ذوي اإلعاقة؛
          م على احلقـوق   أن تستعرض السياسات والربامج القائمة لوضع هنج قائ         )ب(  

فيما يتعلق باألطفال ذوي اإلعاقة، وأن تنفِّذ بفعالية سياسات التعليم الـشامل للجميـع            
  واجملاين لزيادة تيسري التحاق األطفال ذوي اإلعاقة بالدراسة؛

أن تزود مجيع املدارس باألعداد الكافية من املدرسني ذوي املهـارات يف            )ج(  
ىت ميكن جلميع األطفال ذوي اإلعاقة التمتع باحلق يف احلصول          التعليم الشامل للجميع ح   

اص على األطفال ذوي اإلعاقة الـذين  اخلتركيز العلى التعليم الشامل العايل اجلودة، مع  
  يعيشون يف املناطق الريفية؛

الوعي العام وتشرِك األطفال ذوي اإلعاقة يف مبادرات التوعية         تنّمي  أن    )د(  
الرامية إىل معاجلة مشكل الوصم والتمييز الشائعني على نطاق واسع؛          والتغيري االجتماعي   

وأن حتد، باإلضافة إىل ذلك، من ظاهرة إيداع األطفال ذوي اإلعاقة يف مؤسسات الرعاية    
  وتبحث عن حلول ملسألة رعايتهم أساسها اإلدماج يف اجملتمع؛
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 بـشأن   )٢٠٠٦(٩أن تراعي يف هذا الصدد تعليق اللجنة العام رقـم             )ه(  
  .حقوق األطفال ذوي اإلعاقة

  الصحة واخلدمات الصحية    
تشيد اللجنة بالتحسن املسجَّل يف مؤشرات الصحة يف الدولة الطـرف واملتمثـل،               -٥٧

ضمن مجلة أمور، يف اخنفاض معدل وفيات األمهات ومعدالت وفيات الرضع واألطفال دون             
غري أن اللجنة ال تزال تشعر بقلق بالغ  . سن اخلامسة وكذلك يف ارتفاع متوسط العمر املتوقع       

  إزاء عدم إحراز التقدم يف بعض اجملاالت احلساسة املتعلقة ببقاء الطفل ومنائه، وهي كالتايل،
معدالت توقف النمو وسوء التغذية يف أوساط األطفال دون سن اخلامسة،             )أ(  

  ثنية؛وهي أعلى بكثري يف املناطق الريفية ويف أوساط أطفال األقليات اإل
شيوع وفيات املواليد اجلدد يف املناطق الريفية ويف أوساط الـسكان مـن               )ب(  

األقليات اإلثنية مبعدل أعلى يعَزى، حسبما تفيد به التقارير، إىل وجود نقص يف اخلـدمات               
  والعيادات اجليدة النوعية؛

 يف املائـة،    ١٩معدالت الرضاعة الطبيعية احلصرية اليت ال تزال، بنـسبة            )ج(  
 ومتفاوتة حسب املناطق، ووجود نقص يف الوعي لدى اآلباء مبمارسات تغذية            منخفضة جداً 

  الرضع واألطفال صغار السن؛
  .وجود فوارق إثنية وجغرافية يف معدالت التحصني ضد األمراض  )د(  

معايري للتشجيع على تطبيق    وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ خطوات فورية          -٥٨
  :ا يليتقوم مبات الرعاية الصحية جلميع األطفال يف مجيع املناطق وموحدة لتقدمي خدم

أن تضع استراتيجيات وسياسات وقـوانني يف جمـال التغذيـة تتعلـق            )أ(  
باملمارسات اإلجيابية لتغذية الرضع واألطفال صغار السن وترمي إىل احلد من الفوارق بني             

  املناطق فيما يتعلق بنقص التغذية احلاد واملزمن؛
أن تزيد املوارد املتاحة للمراكز الصحية يف املقاطعات واملستوصفات يف            )ب(  

تكفل امتالكها للموارد البشرية واملادية الكافية، وخباصة فيما يتعلـق برعايـة      البلدات و 
  صحة األم ورعاية املواليد اجلدد والرضع واألطفال يف مرحلة التعليم ما قبل املدرسي؛

اخلالصة طيلة  رية لتعزيز ممارسة الرضاعة الطبيعية      أن تتخذ إجراءات فو     )ج(  
األشهر الستة األوىل من خالل تدابري للتوعية تشمل تنظيم محالت وحلقـات إعالميـة              
ودورات تدريبية ملوظفي احلكومة املعنيني وتدريب املوظفني العاملني يف وحدات التوليـد            

 املتعلقة بتسويق بدائل حليب األم، وتثقيف اآلباء؛ وأن تعزز مراقبة أنظمة التسويق القائمة
 املتعلق بتسويق املنتجات الغذائيـة وبـدائل        ٢١وال سيما من خالل تنقيح املرسوم رقم        
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حليب األم، وأن تكفل اختاذ إجراءات ضد من ينتهكون هذا املرسـوم، وخباصـة مـن                
  يقومون بالدعاية للحليب املركب ويقدمون عينات جمانية لألمهات؛

تدابري، منها تنظيم محالت للتوعية وتوسـيع نطـاق تقـدمي           أن تتخذ     )د(  
اخلدمات، لزيادة معدالت حتصني الرضع واألطفال يف مرحلة التعليم ما قبل املدرسي ضد             

  .األمراض، مع إيالء اهتمام خاص ملسأليت األصل اإلثين واملوقع اجلغرايف

  صحة املراهقني    
ت بشأن صحة املراهقني وإزاء ما أُبِلغ عنه        تعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقص املعلوما        -٥٩

كما يساور اللجنة قلـق إزاء الفـرص        . من شيوع حاالت اإلجهاض يف أوساط املراهقني      
احملدودة املتاحة للمراهقني للحصول على موانع احلمل وعلى اخلدمات واملساعدة واإلرشـاد            

  .يف جمال الصحة اإلجنابية
ع بيانات بشأن صحة املراهقني وتقدميها إليها       وحتث اللجنة الدولة الطرف على مج       -٦٠

بشأن صحة  ) ٢٠٠٣(٤وإذ تشري اللجنة إىل تعليقها العام رقم        . يف تقريرها الدوري املقبل   
املراهقني ومنوهم يف سياق االتفاقية، توصي الدولةَ الطرَف بأن تزيد وعي املراهقني وتـوفر              

جلنسية واإلجنابية وبـأن تتـصدى      هلم فرص احلصول على اخلدمات فيما يتعلق بالصحة ا        
ملشكل ارتفاع عدد حاالت احلمل واإلجهاض يف أوساطهم وتيسر حصوهلم على موانـع             

  .جيدة يف جمال الصحة اإلجنابية ومساعدة وإرشاد يف هذا املضماراحلمل وعلى خدمات 

  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشري    
تعلق بالوقاية من فـريوس نقـص املناعـة         تالحظ اللجنة بتقدير التقدم احملرز فيما ي        -٦١

اإليدز، ولكنها تشعر بالقلق إزاء ضعف إنفاذ القوانني املتعلقة هبذا الفـريوس وألن             /البشري
يداعهم يف مؤسـسات  عرضة أكثر من غريهم إل  هم  األطفال املصابني به يعانون من الوصم و      

اللجنة تشعر  ة على ذلك،    وعالو. الرعاية وينحون إىل حد أكرب منحى االنقطاع عن الدراسة        
 يف  البـشري قلق إزاء املعلومات غري املوثوق هبا املتعلقة حبجم انتشار فريوس نقص املناعـة              ب

  .السياسات واآلليات الوقائيةعنها تشرذم ّر هي معلومات أجنالدولة الطرف، و
بـشأن فـريوس نقـص املناعـة        ) ٢٠٠٣(٣ويف ضوء تعليقها العـام رقـم          -٦٢

الدولة الطرف مبراعاة املبادئ التوجيهيـة      لجنة  لتوصي ا قوق الطفل،   اإليدز وح /البشري
  :يلي، ومبا اإليدز وحقوق اإلنسان/البشريالدولية بشأن فريوس نقص املناعة 

أن تتخذ مجيع التدابري لضمان اإلنفاذ الفعال للقوانني املتعلقة بفـريوس             )أ(  
ن واملدرسني واملهنيني   ونفاذ القان اإليدز، مبا يف ذلك تدريب موظفي إ      /البشرينقص املناعة   

 ينقطع األطفـال املـصابون      أالالذين يعملون مع األطفال ومن أجلهم، وكذلك لضمان         
  بالفريوس عن الدراسة وأن ميكنهم التمتع باحلق يف التعليم الشامل؛
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أن تطِلق برامج للتوعية، مبا يف ذلك محالت ملكافحة وصـم األطفـال               )ب(  
س، وأن تنشئ بيئة متكِّن األسر اليت لديها أطفـال مـصابون هبـذا              املصابني هبذا الفريو  

الفريوس من االحتفاظ هبم يف بيئتهم األسرية عوض إرساهلم إىل مؤسسات الرعاية، وذلك  
خدمات لرعاية هؤالء األطفـال ومـساعدهتم أساسـها         تقدمي  باعتماد مجلة تدابري منها     

  اإلدماج يف اجملتمع؛
م حقوق الطفل يف عملية وضع وتنفيـذ سياسـاهتا          أن تدمج مبدأ احترا     )ج(  

اإليدز، مع تركيز خاص على مبادئ      /البشريواستراتيجياهتا املتعلقة بفريوس نقص املناعة      
) ٣املـادة   (ومصاحل الطفل الفضلى    ) ٢املادة  (االتفاقية العامة األربعة، وهي عدم التمييز       

، وأن تنفِّذ بفعالية خطة العمل   )١٢ادة  امل(واحترام آراء الطفل    ) ٦املادة  (واحلق يف احلياة    
اإليدز خـالل الفتـرة     /البشريالوطنية اخلاصة باألطفال املصابني بفريوس نقص املناعة        

  ؛٢٠٢٠ؤية للفترة املمتدة حىت عام حتديد ر مع ٢٠١٠املمتدة حىت عام 
أن حتسِّن نوعية ونطاق البيانات املصنفة املتعلقة بالصحة فيمـا خيـص              )د(  
  .ا واستخدامها على حد سواء، وذلك بغرض إنتاج بيانات موثوق هباجتميعه

  إدمان املخدرات والعقاقري    
بينما تالحظ اللجنة املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف خالل احلوار بشأن خطتها              -٦٣

الرامية إىل استحداث نظام لعالج األطفال املدمنني للمخدرات يستمد مقوماته من اجملتمـع،             
  :ها قلق بالغ بشأن ما يلييساور

  نظام االحتجاز اإلداري املفروض على األطفال املدمنني للمخدرات؛  )أ(  
تقارير عن إساءة معاملة األطفال يف مراكز احتجاز من هلم صلة باملخدرات         )ب(  

  وعدم إجراء عمليات التفتيش؛
  .عدم فصل األطفال احملتجزين يف هذه املراكز عن البالغني  )ج(  

  :وصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة ما يليوت  -٦٤
خطتها الرامية إىل تنقـيح نظـام االحتجـاز اإلداري          تنفيذ  أن متضي يف      )أ(  

لألطفال املدمنني للمخدرات وأن تضع بدائل حلرمان األطفال من احلرية يف حاالت من هذا              
نبغـي للدولـة    وي. القبيل، مع التركيز على أسلوب العالج املستِمد ملقوماته من اجملتمـع          

  الطرف، وهي بصدد ذلك، أن تكفل توفري برامج إلعادة تأهيل األطفال وإعادة إدماجهم؛
        ملراقبة مراكز احتجاز من هلم صـلة باملخـدرات،           فعاالً أن تنشئ نظاماً    )ب(  

مبا يف ذلك إجراء عمليات تفتيش منتظمة، وأن جتري حتقيقات فعالة يف مجيـع حـاالت                
ألطفال يف هذه املراكز بغرض تقدمي اجلناة إىل العدالـة وتـوفري سـبيل              االعتداء على ا  

  انتصاف للضحايا من األطفال؛
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أن حترص على أن ُيفَصل األطفال احملتجزون عن البالغني يف مجيع مراكز              )ج(  
  .االحتجاز، وأن تكفل توافر زنزانات الحتجاز األطفال

  مستوى املعيشة    
د الكبرية اليت تبذهلا الدولة الطرف للحد من الفقر والـيت        بينما ترحب اللجنة باجلهو     -٦٥

، وبينما تالحظ أن فييت نام قد        يف املائة سنوياً   ٢خفضت معدل األسر املعيشية الفقرية بنسبة       
 إىل الفئة األدىن من جمموعـة البلـدان          من جمموعة أشد البلدان فقراً     ٢٠١٠انتقلت يف عام    

 إزاء العدد املرتفع من األطفال الذين ال يزالون يعانون          املتوسطة الدخل، يساورها قلق عميق    
من الفقر يف الدولة الطرف وإزاء التركز غري املتناسب لفقر األطفـال يف أوسـاط بعـض                 

وباإلضافة إىل ذلك، فإن اللجنة، إذ تالحظ الربنـامج         . األقليات اإلثنية والسكان املهاجرين   
، لطاهر والصرف الصحي الريفي اجلاري تنفيذه حالياً     الوطين لألهداف املتوخاة يف جمايل املاء ا      

تعرب عن قلقها إزاء الفوارق اخلطرية يف اإلمداد باملياه الصاحلة للشرب، وال سيما يف املناطق               
الريفية ويف أوساط السكان من األقليات اإلثنية، وإزاء نقص مرافق الـصرف الـصحي يف               

  .قدرة على االحتفاظ باألطفال يف املدارسالبيوت واملدارس، ما يؤثر على صحة الطفل وال
  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة ما يلي  -٦٦

أن تعزز وتدعم برنامج التحويالت النقديـة للمـساعدة االجتماعيـة             )أ(  
لألسر الضعيفة الدخل اليت لديها أطفال، وأن تكفل توسـيع     ) ١٣املرسوم  /٦٧املرسوم  (

قرية أو شبه الفقرية املنتمية إىل األقليات اإلثنية وأسر         نطاق الدعم ليشمل مجيع األسر الف     
  العاملني يف القطاع غري الرمسي وأسر املهاجرين؛

أن تعزز جهودها، من خالل التنفيذ الفعال للربنامج الوطين للحد مـن              )ب(  
، ملكافحة الفقر يف أوساط الفئات املهمشة، وال سيما مجاعات األقليات اإلثنية            أيضاًالفقر  

ويف هـذا   . ملهاجرين، مع التركيز على املسائل املتصلة باحتياجات الطفـل وحقوقـه          وا
الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري لتعزيز تكافؤ الفـرص بالنـسبة جلميـع               
األشخاص، مبن فيهم األطفال على وجه اخلصوص، وأن حتفز النمو االقتصادي والتنميـة     

 السكان األصليني، وال سيما يف جماالت العمـل         فيما خيص مجاعات األقليات وجمتمعات    
  والتعليم والرعاية الصحية، مع التركيز على توفري اخلدمات لألطفال؛

أن تكفل إشراك املستفيدين املستهدفني بنشاط مـن خـالل التـشاور              )ج(  
  واملشاركة يف اختاذ القرارات املتعلقة حبقوقهم ومصاحلهم؛الكايف 

 تتعلق باملياه الـصاحلة  جيداً متويالً ةولممات وبرامج أن تضع وتنفِّذ سياس   )د(  
للشرب وبالصرف الصحي، وخباصة يف املناطق الريفية، مبا يف ذلك الربنـامج الـوطين              
لألهداف املتوخاة يف جمايل املاء الطاهر والصرف الصحي الريفي، وأن حتـرص علـى أن            
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لصرف الصحي، متاشـياً مـع      يستفيد األطفال يف املدارس على قدم املساواة من مرافق ا         
  ).٤٢، الفقرة CRC/C/15/Add.200(التوصية السابقة للجنة 

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

   مبا يف ذلك التدريب املهين والتوجيه،التعليم    
 ٢٠١٠-٢٠٠١تعليم للفترة   ترحب اللجنة باعتماد اخلطة االستراتيجية لتنمية قطاع ال         -٦٧

وإذ تشيد اللجنة باجلهود    . ٢٠١٥-٢٠٠٣وخطة العمل الوطنية لتوفري التعليم للجميع للفترة        
باختاذ مجلة تدابري منها    ) ٤٨، الفقرة   CRC/C/15/Add.200(الرامية إىل تنفيذ توصيتها السابقة      

بتدائيـة والثانويـة    زيادة املخصصات من امليزانية وزيادة معدالت االلتحاق باملـدارس اال         
واستحداث حوافز مالية يف جمال التعليم للجماعات املهمشة، وإذ تشيد باجلهود املـشتركة             
للدولة الطرف واليونيسيف لتوفري مستلزمات التدريس املزدوج اللغة لألطفال املنـتمني إىل            

  :األقليات اإلثنية، فهي قلقة إزاء ما يلي
  ديرها الدولة يف جمال مناء الطفل املبكر؛ندرة املرافق والربامج اليت ت  )أ(  
فرض رسوم على التعليم رغم التنصيص الدستوري على جمانيـة التعلـيم              )ب(  

   ومعظمهم من أطفال األقليات اإلثنية واملهاجرين؛االبتدائي، ما يؤثر على أشد األطفال فقراً
فال األقليات  نة ال تزال قائمة يف االلتحاق باملدارس بني أط        وجود فوارق بيّ    )ج(  

  اإلثنية وأطفال السكان من مجاعة الكينه؛
استمرار تسجيل معدالت عالية من االنقطاع عن الدراسـة يف مـرحليت              )د(  

التعليم االبتدائي والثانوي، وال سيما يف أوساط أطفال األقليات اإلثنية، ويعود ذلك باألساس             
  إىل نقص الفرص وأسباب تتصل بالفقر واحلواجز اللغوية؛

الفرص املتاحة لألقليات اإلثنية ومجاعـات الـسكان األصـليني          حمدودية    )ه(  
للحصول على التعليم باللغة األم؛ ووجود نقص يف عدد املدرسني املنتمني إىل األقليات اإلثنية              
ومجاعات السكان األصليني وعدم توفري التدريب املناسب هلؤالء املدرسني للتدريس يف قطاع         

للغة، وكذلك تدين نوعية الكتب املدرسية اخلاصة باألطفـال املنـتمني إىل            التعليم املزدوج ا  
األقليات اإلثنية أو مجاعات السكان األصليني، ما يعيق إعمال حق هؤالء األطفال يف تعلـم               

  لغتهم بالطريقة الالئقة واحلفاظ عليها؛
اخلية وجود نقص يف املعلومات املتعلقة برصد حالة األطفال يف املدارس الد            )و(  

  اخلاصة باألقليات اإلثنية؛



CRC/C/VNM/CO/3-4 

23 GE.12-45157 

ضعف نوعية التعليم واعتماد أساليب غري مناسبة للتدريس ال تتيح إمكانية             )ز(  
املشاركة لألطفال وضعف قدرات املدرسني وعدم وجود معلومات بشأن ما إذا كان تعليم             

  .حقوق اإلنسان، وخباصة حقوق الطفل، مدرجاً يف املنهج الدراسي
بـشأن  ) ٢٠٠١(١ة الدولة الطرف مبراعاة تعليقها العـام رقـم    وتوصي اللجن   -٦٨

  :أهداف التعليم وبكفالة ما يلي
  كليـاً   لنماء الطفل املبكر تعتمد هنجاً     جيداًمتويالً  أن تضع برامج ممولة       )أ(  

لتلبية مجيع احتياجات األطفال دون سن اخلامسة؛ وأن تعتمد وتنفِّذ بسرعة برنامج تعميم             
  ؛٢٠١٥-٢٠١٠ة الروضة لألطفال دون سن اخلامسة للفترة التعليم يف مرحل

 ألشـد    خاصـاً   للجميع، وأن تويل اهتماماً    أن تكفل جمانية التعليم فعلياً      )ب(  
، مبن فيهم األطفال املنتمون إىل األقليات اإلثنية ومجاعات املهاجرين؛          فئات األطفال ضعفاً  

ات غري املباشرة وتـستحدث آليـات       مجيع النفق تلغي، يف قيامها بذلك، أموراً منها       وأن  
  ؛لدعم تعليم األطفال املنتمني إىل األسر احملرومة اقتصادياً

، أن ))أ(٤٨، الفقـرة    CRC/C/15/Add.200(متاشياً مع توصيتها السابقة       )ج(  
تتخذ مجيع التدابري املناسبة لزيادة فرص االلتحاق باملدارس، وال سيما بالنسبة للبنات ويف             

ية، وذلك إلتاحة فرص متكافئة للحصول على التعليم جلميع فئات األطفال           املناطق الريف 
  وأن تكفل احلق يف التعليم اجليد جلميع األطفال؛

أن تتخذ إجراءات إجيابية فعالة، من قبيل توفري برامج إلتاحـة فرصـة               )د(  
ـ            ال أخرى للحصول على التعليم، تستهدف األطفال املنتمني إىل األقليات اإلثنية واألطف

الذين يعيشون يف املناطق الريفية، وذلك لسد الفوارق القائمة بني اإلثنيـات واملنـاطق              
  معدالت االنقطاع عن الدراسة؛على صعيد اجلغرافية 
لدعم التعليم املـزدوج اللغـة    تتوفر هلا املوارد الكافية     أن تباشر سياسة      )ه(  

لقني يف املـستوى املبكـر مـن        جلماعات األقليات اإلثنية تعتمد لغة األقلية كوسيلة للت       
الدراسة وترمي إىل كفالة إتقان أطفال األقليات اإلثنية للغتني لتمكينهم من املـشاركة يف           

درسني يتكلمون لغات   ملإعداد  ما تقدمه من تدريب و    شؤون اجملتمع األوسع؛ وأن تكثف      
النوعيـة  األقليات اإلثنية؛ وأن متول بالقدر الكايف مبادرة إصدار كتب مدرسية جيـدة             

لألطفال املنتمني إىل األقليات اإلثنية وتدعو املدرسني احمللـيني إىل املـشاركة يف كتابـة               
  مضمون الكتب املدرسية؛

 لرصد احلالة يف املدارس الداخلية اخلاصة باألقليات         فعاالً أن تنشئ نظاماً    )و(  
الت االعتـداء   اإلثنية، مبا يف ذلك إجراء عمليات تفتيش منتظمة، وأن حتقق يف مجيع حا            

  على األطفال؛
أن متكِّن املدرسني من القيام مبهمة التدريس بشكل جيد بدفع مرتبـات              )ز(  

وينبغي إجراء إصالح شامل للمناهج الدراسية وأساليب التعليم مبـشاركة          . معقولة إليهم 
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وينبغي كفالة إدراج حقوق اإلنسان، وخباصة حقـوق        . خرباء متمرسني يف جمال التعليم    
   يف املنهج الدراسي؛الطفل،

أن تنظر يف مسألة التصديق على اتفاقية اليونسكو ملناهضة التمييـز يف              )ح(  
  .جمال التعليم

، )د(إىل  ) ب(٣٧و ٤٠ و ٣٩ و ٣٨ و ٣٠ و ٢٢واد  امل(تدابري احلماية اخلاصة      -حاء  
  )االتفاقية من ٣٦ إىل ٣٢واملواد 

  االستغالل االقتصادي، وال سيما عمل األطفال    
ساور اللجنة قلق بالغ ألن عمل األطفال ال يزال واسع االنتشار يف الدولة الطـرف،               ي  -٦٩

 ١٢ (وال سيما يف القطاع غري الرمسي، وألن احلد األدىن لسن العمل ال يزال منخِفض نـسبياً               
، وألن نطاق عمليات تفتيش أماكن العمل حمدود، وألن األطفـال           )سنة ملمارسة عمل خفيف   

  .املخدرات ُيجَبرون على العمل وخيضعون بالتايل للسخرةيتعاطى جاز من من نزالء مراكز احت
  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة ما يلي  -٧٠

أن تتخذ تدابري فورية وفعالة للقضاء على عمل األطفال يف ظروف غري              )أ(  
  يف سن مبكرة ويف ظروف خطرية؛العمل مقبولة، مبا يف ذلك 

االقتصادية العميقـة    - الة ملعاجلة العوامل االجتماعية   أن تنفِّذ تدابري فع     )ب(  
اجلذور اليت تدفع باألطفال إىل العمل وأن تزيد على وجه اخلصوص معـدل االلتحـاق               

  معدل االنقطاع عن الدراسة لتفادي مشكل عمل األطفال؛د من باملدارس وحت
 مع اتفاقيـة    أن تتخذ التدابري الالزمة ملواءمة القوانني واألنظمة الوطنية         )ج(  

، وذلـك   االستخدامبشأن احلد األدىن لسن     ) ١٩٧٣(١٣٨منظمة العمل الدولية رقم     
 والتنصيص على TT-BLDTBXH/21/1999باعتماد مجلة إجراءات منها تعديل التعميم رقم     

 سنة، وأن تعزز    ١٣ عندما يبلغون    إال" األعمال اخلفيفة "أنه ال جيوز استخدام األطفال يف       
لعمل حلماية األطفال وكفالة مالحقة من ُيخضعون األطفال للـسخرة، وأن         إنفاذ قوانني ا  

  تتيح إمكانية التعويض واملعاقبة؛
أن حتسِّن عمليات تفتيش أماكن العمل لكفالة رصدها الشامل جلميـع             )د(  

يتعـاطى  جوانب بيئة العمل، مبا يف ذلك ممارسة سخرة األطفال يف مراكز احتجاز مـن               
  فال يف القطاع غري الرمسي؛املخدرات وعمل األط

        أن تتخذ تدابري فعالة مبا يف ذلك من خالل التنقيح القانوين للمرسـوم               )ه(  
يتعاطى ، ملنع وإهناء ممارسة سخرة األطفال يف مراكز احتجاز من           ٢٠٠٤ لعام   ١٣٥رقم  
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أ بشأن حظر أسو  ) ١٩٩٩(١٨٢املخدرات، متاشياً مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم         
  أشكال عمل األطفال واختاذ إجراءات فورية للقضاء عليها؛

أن تلتمس يف هذا الصدد املساعدة التقنية من الربنامج الدويل للقـضاء              )و(  
  .على عمل األطفال التابع ملنظمة العمل الدولية

  االستغالل اجلنسي واالجتار باألطفال    
املعتمدة ملكافحة االستغالل اجلنـسي     ترحب اللجنة بشىت القوانني والتدابري اإلدارية         -٧١

غري أهنا ال تزال تشعر بالقلق إزاء تزايد آفة بغـاء األطفـال             . التجاري لألطفال واالجتار هبم   
وعدد حاالت االجتار باألطفال ألغراض من بينها الدعارة؛ وتزايد عدد األطفال املمارسـني             

وُيقِلق اللجنةَ كذلك   . قام األول للنشاط اجلنسي التجاري، وذلك ألسباب تتصل بالفقر يف امل        
أن األطفال الذين يتعرضون لالستغالل اجلنسي ُيحتمل أن تعاملهم الشرطة باعتبارهم جمرمني            
وأنه ال توجد إجراءات حمددة لإلبالغ مالئمة لألطفال وأن بعض أحكام قانون العقوبـات              

 األطفال على مـن تقـل      ال تطلق صفة  )  املتعلقة ببغاء األطفال   ٢٥٦ إىل   ٢٥٤ومنها املواد   (
  . سنة فقط١٦أعمارهم عن 

  :ا يليالقيام مبوتوصي اللجنة الدولة الطرف بإحلاح ب  -٧٢
أن تعزز اجلهود الرامية إىل مكافحة بغاء األطفال واالجتار هبـم، مبـا يف          )أ(  

 وخطة العمل   ٢٠١٥-٢٠١١خلطة العمل ملكافحة الدعارة للفترة      ملالئم  ذلك بالتنفيذ ا  
  ؛٢٠١٥-٢٠١١جتار باألشخاص للفترة ملكافحة اال

أن تضع وتنفذ استراتيجية ملنع استغالل األطفال واالعتـداء علـيهم              )ب(  
، مع التركيز على الفئات املستضعفة من األطفال، مبن فيهم أطفـال الـشوارع              جنسياً

  وأطفال األسر الفقرية وشبه الفقرية؛
ة لضمان أن ُيعاَمـل ممتـهنو       أن تعدِّل وتنشر القوانني اإلدارية واجلنائي       )ج(  

اجلنس من األطفال باعتبارهم ضحايا وليس بوصفهم جمرمني؛ وأن تضع إجراءات لإلبالغ 
مالئمة لألطفال وتكفل أن يعلم الضحايا من األطفال بوجود هذه اإلجراءات وأن ميكنهم    

جتار الوصول إليها؛ وأن تضع برامج إلعادة تأهيل وإدماج ضحايا االستغالل اجلنسي واال           
  األطفال وكذلك خدمات لإلرشاد تتسم بالسرية؛ب

أن توائم بشكل تام قوانينها الوطنية مع الربوتوكول االختياري املتعلـق             )د(  
ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية بغية التجرمي الـصريح             

 سنة، ١٨ضد من تقل أعمارهم عن  منه عندما ُترتكَب ٣جلميع األفعال املدرجة يف املادة    
  ؛))أ(١١، الفقرة CRC/C/OPSC/VNM/CO/1(متاشياً مع التوصية السابقة للجنة 
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أن تنظر يف مسألة التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة              )ه(  
املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوهلا ملنع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النـساء            

  .طفالواأل

  إدارة نظام قضاء األحداث    
رغم التقدم احملرز يف بعض جماالت قضاء األحداث، فإن اللجنة تأسف لكون الدولة               -٧٣

، وتعرب بصفة   )٥٤، الفقرة   CRC/C/15/Add.200(الطرف مل تنفِّذ بالكامل توصيتها السابقة       
  :خاصة عن قلقها بشأن ما يلي

ث، مبا يف ذلك حمكمة لألحـداث،       عدم وجود نظام شامل لقضاء األحدا       )أ(  
   سنة؛١٦ عن أعمارهمقل توكون التدابري احلالية ال تشمل سوى األطفال الذين 

نظام الدولة الطرف العقايب ملعاجلة مـسألة       لشبان و تزايد عدد اجملرمني من ا      )ب(  
  ؛الشباناجملرمني 
 وإعادة  حمدودية بدائل احتجاز األطفال وعدم وجود برامج إلعادة التأهيل          )ج(  
  .اإلدماج

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن توائم نظامها لقضاء األحداث بشكل كامـل              -٧٤
           منها، ومع غريها من املعايري ذات الـصلة،         ٤٠ و ٣٩ و ٣٧مع االتفاقية، وخباصة املواد     

قواعـد  (مبا يف ذلك قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث         
) مبادئ الرياض التوجيهية  (ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث        ) بيجني

واملبادئ ) قواعد هافانا (وقواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث اجملردين من حريتهم          
             التوجيهية للعمل املتعلق باألطفال يف نظام العدالـة اجلنائيـة وتعليـق اللجنـة العـام                

وحتث اللجنة الدولـة  . بشأن حقوق األطفال يف إطار قضاء األحداث     ) ٢٠٠٧(١٠قم  ر
  :الطرف بصفة خاصة على ما يلي

أن تسرِّع عملية تنقيح قانون العقوبات وقانون اإلجـراءات اجلنائيـة             )أ(  
واملرسوم املتعلق باالنتهاكات اإلدارية لضمان توافقها الكامل مـع مبـادئ االتفاقيـة             

 سنة  ١٨عتماد مجلة تدابري منها إدراج مجيع األطفال الذين تقل أعمارهم عن            وأحكامها با 
  يف نظام قضاء األحداث؛

شـرطة  أن تنشئ حمكمة متخصصة يف قـضايا األحـداث ووحـدات         )ب(  
  ؛الطفولةمتخصصة حلماية 

 والتقنية واملالية لنظـام قـضاء       ةالبشريأن ختصص ما يكفي من املوارد         )ج(  
ركيز على حتويل العقوبات وتدابري أخرى بديلة للحرمان من احلرية          األحداث لضمان الت  

  .وأن تكفل توفري برامج إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج
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  األطفال املنتمون إىل مجاعات األقليات    
حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ مجيع التدابري الفعالة لسد الفوارق القائمة يف                -٧٥

طفال مجاعات األقليات واألطفال املنتمني إىل السكان الـذين يـشكلون           التمتع باحلقوق بني أ   
 ملـستوى املعيـشة      خاصـاً  األكثرية يف مجيع اجملاالت اليت تشملها االتفاقية وأن تويل اهتماماً         

كما حتث اللجنة الدولة الطرف علـى   . ما أوصي به يف الفقرات السابقة      والصحة والتعليم وفق  
 للتوصيات الواردة يف تقرير اخلبري املستقل املعين مبسائل األقليـات           أن تكثف جهودها لالمتثال   

)A/HRC/16/45/Add.2 (          وكذلك التوصيات الواردة يف تقرير اخلبري املستقل املعين مبسألة حقوق
، وخباصة ما يرد فيه من التوصـيات املتعلقـة          )A/HRC/17/34/Add.1(اإلنسان والفقر املدقع    
  .جنة عن التقدم احملرز يف ذلك الصدد يف تقريرها الدوري املقبلباألقليات، وأن تبلغ الل

متابعة التوصيات مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعـات               
  )٢٠٠٦(املسلحة 

ال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء متسك الدولة الطرف باإلعالن الذي قدمته لـدى                -٧٦
والـذي  االختياري املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة        تصديقها على الربوتوكول    

 سنة مباشرةً يف املعارك ما مل توجد حاجـة          ١٨ال ُيشَرك من تقل أعمارهم عن       "يرد فيه أنه    
وتعرب اللجنة  ". ماسة للحفاظ على االستقالل الوطين وسيادة البلد ووحدته وسالمة أراضيه         

 تصدق بعد على نظام روما األساسـي للمحكمـة          كذلك عن قلقها ألن الدولة الطرف مل      
  .اجلنائية الدولية

 مـن   ١وتوصي اللجنة الدولة الطرف بسحب اإلعـالن وتـذكِّرها باملـادة              -٧٧
الربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة اليت تـنص علـى             

كما  ". راً يف األعمال احلربية   وجوب عدم اشتراك من مل يبلغوا الثامنة عشرة إشراكاً مباش         
. توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر يف مسألة التصديق على نظام رومـا األساسـي              

وتطلب منها أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومات بشأن تنفيذ ومتابعة التوصيات             
  ).CRC/C/OPAC/VNM/CO/1(مبوجب الربوتوكول االختياري 

مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق ببيـع األطفـال وبغـاء       دمة  املقمتابعة التوصيات       
  )٢٠٠٦(األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية 

يساور اللجنة قلق إزاء عدم وجود معلومات بشأن متابعة التوصيات اليت قدمتـها               -٧٨
)CRC/C/OPSC/VNM/CO/1.(  

ا الدوري املقبل معلومـات     وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج يف تقريره         -٧٩
بشأن متابعة التوصيات وتنفيذ الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال           

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة االمتثـال        . واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية    
، وخباصة  )CRC/C/OPSC/VNM/CO/1(لتوصياهتا السابقة مبوجب الربوتوكول االختياري      
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فيما يتعلق بكفالة أن يتناول القانون اجلنائي بالقدر الكايف اجلرائم مبوجب الربوتوكـول             
  . وتسليم املطلوبنيإلقليميةاالختياري والوالية القضائية خارج احلدود ا

  التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان  -طاء  
 األمم املتحدة األساسـية     على معاهدات بالتصديق  توصي اللجنة الدولة الطرف       -٨٠

وخباصة الربوتوكـول   حلقوق اإلنسان وبروتوكوالهتا االختيارية، اليت مل تنضم إليها بعد،          
االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء لتقدمي البالغات واالتفاقية الدولية حلماية           

قة واالتفاقية  مجيع األشخاص من االختفاء القسري واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعا         
الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية مناهضة التعـذيب            

 ١٩٥١وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة واتفاقية عام 
 املتعلقة بوضـع    ١٩٥٤ واتفاقية عام    ١٩٦٧املتعلقة بوضع الالجئني وبروتوكوهلا لعام      

.  املتعلقة خبفض حاالت انعدام اجلنـسية      ١٩٦١األشخاص عدميي اجلنسية واتفاقية عام      
وباإلضافة إىل ذلك، توصي الدولةَ الطرَف بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدوليـة             

  .الئق للعمال املرتلينيالعمل البشأن ) ٢٠١١ (١٨٩رقم 

  التعاون مع اهليئات اإلقليمية والدولية  -ياء  
وصي اجلنة الدولة الطرف بأن تتعاون مع اللجنة احلكوميـة الدوليـة حلقـوق       ت  -٨١

اإلنسان التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا ومع اللجنة املعنية باملرأة والطفل التابعـة              
للرابطة يف سبيل تنفيذ االتفاقية وغريها من صكوك حقوق اإلنسان داخل إقليم الدولـة              

  .األعضاء يف رابطة أمم جنوب شرق آسياالطرف ويف سائر أقاليم الدول 

  نشرالتابعة وامل  -كاف  
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هـذه               -٨٢

والـوزارات   التوصيات تنفيذاً كامالً بوسائل منها إحالة التوصيات إىل اجلمعية الوطنيـة          
فيهـا واختـاذ   الواجب ية واحمللية من أجل النظر املعنية واحملكمة العليا والسلطات اإلقليم 

  .اإلضافيةالالزمة اإلجراءات 
بنشر تقريرها اجلامع لتقريريها الدوريني الثالث      كما توصي اللجنة الدولة الطرف        -٨٣

املالحظـات  ( والردود اخلطية اليت قدمتها إىل اللجنة والتوصيات ذات الـصلة            والرابع
بلغات البلد، مبا يف ذلك مـن خـالل     على نطاق واسع و   نة،  اليت اعتمدهتا اللج  ) اخلتامية

اجلمهور، ومنظمات اجملتمـع    عموم  ليطلع عليها   ) ال احلصر املثال  على سبيل   (اإلنترنت  
، والفئات املهنية، واألطفال، هبدف إثـارة       ووسائل اإلعالم، واجملموعات الشبابية   املدين،  

  .تنفيذها ورصدهامللحقْين هبا وبالربوتوكولني االنقاش والتوعية باالتفاقية، و
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  التقرير املقبل  -الم  
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها املقبل اجلامع للتقريرين الـدوريني              -٨٤

 وتضمينه معلومات عن تنفيذ   ٢٠١٧ سبتمرب/ أيلول ١اخلامس والسادس يف موعد أقصاه      
رف إىل مبادئها التوجيهية املنسقة     الدولة الط نظر  وتوجه اللجنة   . هذه املالحظات اخلتامية  
 ١ اليت اعتمـدت يف      Corr.1) و CRC/C/58/Rev.2(مبعاهدة بعينها   لتقدمي التقارير اخلاصة    

، وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن التقارير الـيت تعـد يف            ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول 
وحتث .  صفحة٦٠املستقبل ينبغي أن متتثل للمبادئ التوجيهية وأال يتجاوز عدد صفحاهتا 
ويف حال جتـاوز    . اللجنة الدولة الطرف على تقدمي تقريرها وفقاً هلذه املبادئ التوجيهية         

احملدد للصفحات سيطلب إىل الدولة الطرف مراجعة تقريرها      األقصى  التقرير املقدم العدد    
ميكـن  وتذكر اللجنة بأنـه ال      . وإعادة تقدميه وفقاً للمبادئ التوجيهية املشار إليها أعاله       

ضمان ترمجة التقرير ألغراض استعراضه من قبل اهليئة املنشأة مبوجب املعاهدة إذا تعـذر              
  .على الدولة الطرف إعادة النظر فيه وتقدميه مرة ثانية

كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي وثيقة أساسية حمدثة وفقـاً ملتطلِّبـات              -٨٥
و الوارد يف املبادئ التوجيهية املنسَّقة لتقـدمي        على النح املوحدة  إعداد الوثيقة األساسية    

معاهدات املنشأة مبوجب   يئات  اهل اليت أقرها االجتماع اخلامس املشترك بني جلان         ،التقارير
 ).HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيه /حقوق اإلنسان يف حزيران

        
  


