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  جلنة حقوق الطفل
  ستونالدورة ال

  ٢٠١٢ يونيه/ حزيران١٥ - مايو/ أيار٢٩

 ٤٤ة من الدول األطراف مبوجب املـادة        ـر املقدم ـالنظر يف التقاري      
  من االتفاقية

  أستراليا: تاميةاخلالحظات امل    
ـ  الـدوري ر  ـنظرت اللجنة يف التقري     -١ ـ ع أل ـ الراب يف ) CRC/C/AUS/4 (اـسترالي

 ٥ و٤  املعقـودتني يف   ،)1708 و CRC/C/SR.1707  الوثيقتني انظر (١٧٠٨ و ١٧٠٧جلستيها  
 ٢٠١٢ يونيه/ حزيران ١٥، املعقودة يف    ١٧٢٥جلستها  يف  ، واعتمدت   ٢٠١٢ يونيه/حزيران

  .، املالحظات اخلتامية التالية)CRC/C/SR.1725 وثيقة الانظر(

  مقدمة  -أوالً  
 وفقاً  ،)CRC/C/AUS/4(ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف للتقرير الدوري الرابع           -٢

للمبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير، كما ترحب بالردود اخلطية اليت قدمتها الدولة الطـرف             
وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنـاء       ). CRC/C/AUS/Q/4/Add.1(على قائمة املسائل    

  .الذي ميثل عدة قطاعاتالذي أجرته مع وفد الدولة الطرف 
وُتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية ينبغي أن ُتقـَرأ مقترِنـة                -٣

دولة الطرف املقـدم    باملالحظات اخلتامية السابقة اليت اعتمدهتا اللجنة بشأن التقرير األويل لل         
مبوجب الربوتوكـول االختيـاري املتعلـق بإشـراك األطفـال يف الرتاعـات املـسلحة                

)CRC/C/OPAC/AUS/CO/1 (        والربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفـال
  ).CRC/C/OPSC/AUS/CO/1(واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية 
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  اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته تدابري املتابعة اليت   -ثانياً  
  : بوصفه خطوة إجيابيةترحب اللجنة باعتماد التدابري التشريعية التالية  -٤

 الذي ينص علـى أن      ٢٠١١حقوق اإلنسان لعام    ) فحص الربملان (قانون    )أ(  
ختضع مجيع تشريعات الدولة الطرف قبل إقرارها إىل تقييم بشأن مدى مالءمتـها حلقـوق               

نسان واحلريات املعترف هبا أو املعلنة يف الصكوك الدولية الرئيسية السبعة حلقوق اإلنسان             اإل
  ؛ فيهااليت تعد أستراليا طرفاً

التدبري املتعلـق بـالعنف     ( املتعلق بتعديل قانون األسرة      ٢٠١١قانون عام     )ب(  
ام القانوين اجلديد    الذي يعطي األولوية لسالمة األطفال يف النظ       ،)األسري وغريه من التدابري   

والديه عندما تتـوفر    كال  القة جمدية مع    إقامة ع ويواصل يف الوقت ذاته تعزيز حق الطفل يف         
  السالمة؛
 الذي ينـشئ    ، املتعلق خبدمات التعليم والرعاية    ٢٠١٠القانون الوطين لعام      )ج(  

  .األطفال يف مرحلة مبكرةورعاية  بشأن جودة تعليم إطار عمل وطنياً
  :على االتفاقيات التالية أو توقيعهاب اللجنة بالتصديق ّحكما تر  -٥

بغـاء  بيع األطفال و  املتعلق ب حقوق الطفل   التفاقية  الربوتوكول االختياري     )أ(  
  ؛٢٠٠٧استغالل األطفال يف املواد اإلباحية، يف عام األطفال و
لة الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعام          )ب(  

  ؛٢٠٠٩يف عام أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، 
  ؛٢٠٠٩ يف عام اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  )ج(  
 يف  الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة،           )د(  

  .٢٠٠٩ عام
  :ية التاليةتاكما ترحب اللجنة باختاذ التدابري املؤسسية والسياس  -٦

        بشأن احلد من العنف ضـد النـساء وأطفـاهلن         وضع خطـة وطنيـة      )أ(  
  ؛٢٠١٠، يف عام ٢٠٢٢-٢٠١٠للفترة 

 ة األطفـال األسـتراليني    ـمحايأن  ـي بش ـل وطن ـار عم ـع إط ـوض  )ب(  
  ؛٢٠٠٩، يف عام ٢٠٢٢-٢٠٠٩للفترة 

ـ   "وضع    )ج(           ، يف      " مرحلـة الطفولـة املبكـرة      اء يف االستراتيجية الوطنية للنم
  ؛٢٠٠٩عام 

  ؛٢٠٠٨إنشاء منتدى وطين للشباب يف عام   )د(  
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االعتذار الوطين لألجيال املنهوبة املوجه إىل أطفـال الـسكان األصـليني              )ه(  
، واالعتذار الوطين املوجه من رئيس الوزراء يف        ٢٠٠٨وأطفال جزر مضيق توريس، يف عام       

  هاجرين السابقني؛ إىل األستراليني املنسيني واألطفال امل٢٠٠٩عام 
حلرمان  املتعلقة بالتصدي ألوجه ا    ٢٠٠٨االستراتيجية الوطنية املتكاملة لعام       )و(  

  .اليت يواجهها السكان األصليون

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -ثالثاً  

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

  السابقة املقدمة من اللجنةالتوصيات     
الدولة الطرف يف سبيل تنفيذ املالحظات اخلتامية       اليت بذلتها   هود  اجلترحب اللجنة ب    -٧

بعـض   عـن قلقهـا ألن       بإال أهنا تعـر   ،  )CRC/C/15/Add.268(املتعلقة بتقريرها السابق    
  . مل يتم تناوهلا بصورة كاملةلتوصيات الواردة يف هذه املالحظاتا
تنفـذ فعليـاً    على اختاذ مجيع التدابري الضرورية لكي       جنة الدولة الطرف    حتث الل و  -٨
وصيات اليت ترد يف املالحظات اخلتامية املتعلقة بالتقريرين الدوريني الثاين والثالث املقدمني            الت

مـن  ) ج(٣٧يف تقرير واحد واليت مل تنفّذ بعد، سيما تلك املتعلقة بالتحفظ علـى املـادة                
يعات، والتنسيق، واحترام آراء األطفال، وحرية تكوين اجلمعيات، والعقاب         االتفاقية، والتشر 

  .  وإدارة شؤون قضاء األحداث،البدين

  التحفظات    
 من الوثيقـة  ٨الفقرة (اللجنة لعدم استجابة الدولة الطرف لتوصيتها السابقة     تأسف    -٩

CRC/C/15/Add.268 (      ٣٧املتعلقة بسحب حتفظها على املادة)وتؤكـد  . فاقيـة من االت ) ج
وهي أن حتفـظ الدولـة      ) CRC/C/15/Add.268 من الوثيقة    ٧الفقرة  (اللجنة وجهة نظرها    

غري ضروري ألنه ال يوجد فيما يبدو تعارض بني سنده املنطقـي     ) ج(٣٧الطرف على املادة    
) ج(٣٧املـادة  ؤكد اللجنة كذلك وجهة نظرها بأن    وت. من االتفاقية ) ج(٣٧وأحكام املادة   

يفـصل كـل   "للشواغل اليت أثارهتا الدولة الطرف يف حتفظها إذ تنص على أن اماً  متتتصدى  
طفل حمروم من حريته عن البالغني، ما مل يعترب أن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي خـالف                 

  ".يكون له احلق يف البقاء على اتصال مع أسرته"وأن " ذلك
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للجنة توصيتها السابقة   كد ا ؤ، ت ١٩٩٣ وبرنامج عمل فيينا لعام      إعالنويف ضوء     -١٠
بأن تواصل الدولة الطرف وتعزز جهودهـا       ) CRC/C/15/Add.268من الوثيقة    ٨الفقرة  (

  .كاملشكل الرامية إىل سحب حتفظها ب

  التشريعات    
تشريعات على صعيد   عدة  الدولة الطرف العتماد    اليت تبذهلا   هود  اجلتالحظ اللجنة     -١١

غري أهنا  .  وتعترب اللجنة هذه اجلهود إجيابية     ب االتفاقية االحتاد والواليات من أجل تنفيذ جوان     
تظل قلقة إزاء استمرار افتقار الدولة الطرف إىل قانون وطين شامل بشأن حقـوق الطفـل                

قانون من هذا القبيل    لتنفيذ االتفاقية على حنو كامل ومباشر يف قانوهنا الوطين، وإزاء اعتماد            
ظل  غياب هذا التشريع أدى، يف        أن أيضاًحظ اللجنة   ويف هذا السياق، تال   . يف واليتني فقط  

نظام احلكم االحتادي السائد يف الدولة الطرف، إىل إعمال حقوق الطفل داخـل أراضـيها               
يف أوضاع متشاهبة خيتلـف     األطفال الذين يعيشون    ، فإعمال حقوق    غري متسق إعماال جمزأً و  

  . باختالف الوالية أو اإلقليم الذي يعيشون فيه
) CRC/C/15/Add.268 من الوثيقـة     ١٠الفقرة  ( تؤكد اللجنة توصيتها السابقة   و  -١٢

بأن تكثف الدولة الطرف جهودها كي جتعل قوانينها وممارساهتا الداخلية متوافقـة مـع              
مبادئ االتفاقية وأحكامها، وكي تضمن إتاحة سبل انتصاف فعالة يف احلاالت اليت تنطوي         

على ذلك، توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف يف         وعالوة  . على انتهاك حلقوق الطفل   
سن قانون وطين شامل بشأن حقوق الطفل يتضمن مجيع أحكام االتفاقية وبروتوكوليهـا             
االختياريني، وينّص على مبادئ توجيهية واضحة بشأن تطبيقها املتواصل واملباشر يف شىت            

  .أحناء الدولة الطرف

  التنسيق    
بـشؤون  احتفاظ الوزير املعـين     قرير الدولة الطرف الذي يفيد ب      بت حتيط اللجنة علماً    -١٣

باملسؤولية الوطنية عن حقوق الطفل     األسرة واإلسكان واخلدمات اجملتمعية والسكان األصليني       
غري أن اللجنة تظل قلقة إزاء التحـديات العمليـة الـيت    . ٢٠٠٧عقب تغيري احلكومة يف عام     

تنفيذ االتفاقية على حنو متـسق،  بغية علق بتنسيق األنشطة نظام احلكم االحتادي فيما يت  طرحها  ي
  .واليات الدولة الطرف وأقاليمهايف يف تنفيذ االتفاقية كبرية وهو ما تترتب عليه فوارق 

          وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف يف إنشاء هيئة أو آليـة تقنيـة مـزودة              -١٤
 واملالية من أجل إسداء املشورة إىل جملس احلكومات         يةنمبا يكفي من املوارد البشرية والتق     

املسؤولة عن تنفيـذ    األسترالية بشأن انسجام سياسات واستراتيجيات وحداهتا ووزاراهتا        
 بتزويد وزارة شؤون األسـرة واإلسـكان      أيضاًوهي توصيها   . أراضيهااالتفاقية يف مجيع    

وموارد حمددة لكـي تـضطلع      واخلدمات اجملتمعية والسكان األصليني بوالية وقدرات       
  . مبسؤولياهتا املتعلقة بتنسيق حقوق الطفل
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  خطة العمل الوطنية    
من العنف ضد النـساء وأطفـاهلن       أخذ اللجنة علماً باعتماد اخلطة الوطنية للحد        ت  -١٥

باالستراتيجية "و ٢٠٢٠-٢٠٠٩للفترة  وإطار العمل الوطين بشأن محاية األطفال األستراليني        
خطة عمل وطنية   إال أهنا تظل قلقة إزاء عدم وجود        " اء يف مرحلة الطفولة املبكرة    الوطنية للنم 

  .آلية واضحة لتنسيق تنفيذ هذه اخلططعدم وجود شاملة بشأن تنفيذ االتفاقية برمتها و
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع استراتيجية شاملة وتنفيذها، بالتشاور مـع            -١٦

وميكن أن تشكل . أجل إعمال كل مبادئ االتفاقية وأحكامها     األطفال واجملتمع املدين، من     
 أو اسـتراتيجيات    هذه االستراتيجية إطار عمل تعتمد الواليات واألقاليم مبوجبه خططاً        

لتنفيذ هـذه   املوارد البشرية والتقنية واملالية الكافية      وتوصي اللجنة أيضاً بتوفري     . مشاهبة
  .االستراتيجية الشاملة وخطة العمل

  رصد املستقلال    
اللجنة بتعيني الدولة الطرف مفوضني معنيني باألطفال أو أوصياء مستقلني عليهم           نوه  ت  -١٧

 يقضي بتعـيني مفـوض   وترحب أيضاً بسن الدولة الطرف تشريعاً . يف مجيع والياهتا وأقاليمها   
 تكن كافيـة  ألن املوارد املتاحة للمفوض يف البداية مل     قلقة  غري أن اللجنة    . وطين معين باألطفال  
سيما فيما يتعلق بالقدرة الفعلية على اإلسراع يف معاجلة كل          صورة كاملة،   لضمان أداء واليته ب   

وعالوة على ذلك،   . الشكاوى املقدمة من األطفال أو بالنيابة عنهم وتوفري سبل االنتصاف هلم          
س يف  تبدي اللجنة قلقها إزاء نقص عدد ممثلي السكان األصليني وسكان جزر مـضيق تـوري              

  .آليات الرصد املستقلة املعنية حبقوق الطفل وغريها من املؤسسات املختصة
بـشأن دور   ) ٢٠٠٢عـام    (٢ إذ تضع يف اعتبارها تعليقها العام رقم         ،واللجنة  -١٨

 من ٤املؤسسات الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان يف تعزيز حقوق الطفل ومحايتها، واملادة  
رَف باختاذ التدابري املناسبة لضمان تزويد مفوضـها الـوطين          االتفاقية، توصي الدولةَ الط   

املعين باألطفال مبا يكفي من املوارد البشرية والتقنية واملالية ومبا يلزم من حصانات لكـي      
يضطلع بعمله على حنو فعال، معاجلة الشكاوى املقدمة من األطفال أو بالنيابـة عنـهم               

وة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف       وعال. معاجلة سريعة وتراعي مشاعر األطفال    
بالنظر يف تعيني نائب للمفوض يعىن بقضايا أطفال السكان األصليني وجزر مضيق توريس             

اإلقليم من أجل ضمان الفعالية يف رصد حقوق الطفـل يف        /أو الوالية /على صعيد البلد و   
  .هذه اجملتمعات

  املواردختصيص     
اقتصادات العامل وأهنا غىن ا أن الدولة الطرف تعد أحد أ   إذ تضع يف اعتباره   إن اللجنة     -١٩

 تستثمر موارد طائلة يف الربامج املتعلقة باألطفال، تالحظ أن الدولة الطرف ال تتبـع هنجـاً               
األقاليم، وهـو  / باألطفال يف عملية ختطيط وتوزيع امليزانية الوطنية وميزانيات الواليات  خاصاً
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مكانية حتديد تأثري االستثمارات املتعلقة باألطفال والتطبيـق        ما حيول يف الواقع العملي دون إ      
    .العام لالتفاقية على امليزانية ورصد ذلك التأثري واإلبالغ عنه وتقييمه

ويف ضوء التوصيات املقدمة من اللجنة خالل يوم املناقشة العامة الذي نظمته يف               -٢٠
، ومـع   " مسؤولية الدول  -املوارد املخصصة إلعمال حقوق الطفل      " بشأن   ٢٠٠٧عام  

 من االتفاقية، توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف         ٦ و ٤ و ٣ و ٢التركيز على املواد    
عملية ميزنة تراعي على حنو مناسب احتياجات الطفل على صعيد البلد والوالية واإلقليم، 

 اًأيضمع ختصيص اعتمادات واضحة لألطفال يف القطاعات والوكاالت املعنية، وأن تضع            
وإىل جانب ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بوضـع       .  للتعقب مؤشرات حمددة ونظاماً  

لرصد وتقييم فعالية نظام توزيع املوارد املخصصة لتنفيذ االتفاقية ومـدى كفايتـه             آلية  
وعالوة على ذلك، توصي اللجنة بأن حتـدد الدولـة الطـرف يف ميزانيتـها             . وإنصافه

تـدابري  قـد حيتـاجون إىل      احملرومني أو الضعفاء الذين      اعتمادات استراتيجية لألطفال  
مثل أطفال السكان األصليني وأطفال سكان جـزر مـضيق تـوريس            (اجتماعية إجيابية   

حمفوظة حـىت يف حـاالت      االعتمادات  وأن تتأكد من أن هذه      ) واألطفال ذوي اإلعاقة  
  .رئ االقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو غريها من حاالت الطوااتاألزم

  مجع البيانات    
 من أجل   ترّحب اللجنة بالعمل الذي يضطلع به املكتب األسترايل لإلحصاءات حالياً           -٢١

املتعلقـة  النيـة   اسـة الطو  رسيما الد  حتسني عملية مجعه للبيانات املتعلقة بتنفيذ االتفاقية، ال       
 اللتان تركزان على    املتعلقة بأطفال السكان األصليني   النية  باألطفال األستراليني والدراسة الطو   

املتعلقة جبمع البيانـات    اإلجيابية   مبادرات الدولة الطرف     أيضاًوتالحظ  . منو األطفال وسياقه  
 مثل املؤشر األسترايل لنماء األطفال يف مرحلة مبكرة، وجتميع بيانات قابلة للمقارنة وطنيـاً             

غري أن اللجنة تظـل     . ذوي اإلعاقة املمولة من احلكومة واملقدمة لألشخاص      بشأن اخلدمات   
قلقة ألن البيانات املتعلقة مبجاالت مهمة من االتفاقية غري مصنفة وحمللة، وألهنا مشتتة أو غري               

  كما هو حال البيانات املتعلقة باإلثنيات والالجئني واملهاجرين واملشردين داخليـاً           ،متوافرة
  . سيوإساءة معاملة األطفال وإمهاهلم واألطفال ضحايا االستغالل اجلن

 مـن الوثيقـة     ٢٠الفقـرة   (توصـيتها الـسابقة     من جديـد    وتؤكد اللجنة     -٢٢
CRC/C/15/Add.268 (          بأن تعزز الدولة الطرف آلياهتا القائمة جلمع البيانات حبيث تتحقق

قد مجعت بشأن مجيع اجملاالت اليت تشملها االتفاقية وعلى حنـو يـسمح             من أن البيانات    
ويف ضوء ذلـك،    . ت األطفال احملتاجني إىل محاية خاصة     حبسب معايري منها فئا   بتصنيفها  

 سـنة وأن    ١٨توصي اللجنة على وجه التحديد بأن تشمل البيانات مجيع األطفال دون            
 للعرق واجلنس واإلعاقة والوضع االجتماعي االقتـصادي واملوقـع           خاصاً تويل اهتماماً 

  .اجلغرايف
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  نشر االتفاقية والتوعية هبا والتدريب    
يف سبيل إتاحة تقاريرها وتقارير باقي      من جهد    اللجنة ما تبذله الدولة الطرف       تقدر  -٢٣

هيئات املعاهدات على املوقع اإللكتروين للمّدعي العام، وما تقدمه من متويـل إىل املركـز               
 من أجل تعزيز التثقيف يف جمال حقوق        الوطين لقانون األطفال والشباب، وما تقوم به عموماً       

اللجنة تظل قلقة إزاء تدين مستوى الوعي باالتفاقية ومعرفتها يف صـفوف            غري أن   . اإلنسان
  .  وعامة الناسمع األطفال أو ألجلهم،األطفال والعاملني 

وتوصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف مسألة تعميم التثقيف يف جمال حقـوق               -٢٤
. ق حبقوق اإلنسان  الطفل ضمن األهداف األساسية خلطة عملها الوطنية املقترحة فيما يتعل         

إدراج برامج إلزامية بشأن حقوق اإلنسان      كما توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف يف         
      ملهنيني العاملني مع األطفال    يف براجمها اخلاصة بتدريب ا    واالتفاقية يف مناهجها الدراسية و    

  .أو لفائدهتم

  التعاون الدويل    
وى مـساعدهتا اإلمنائيـة     ـزم رفع مـست   رف تعت ـة أن الدولة الط   ـتالحظ اللجن   -٢٥

ن الدخل القـومي اإلمجـايل يف       ـ يف املائة م   ٠,٥ة إىل   ـ يف املائ  ٠,٣٥احلايل من   اخلارجية  
وتعترب اللجنة ذلك أمراً إجيابياً إال أهنا تأسف ألن هذا املستوى يقل            . ٢٠١٧-٢٠١٦الفترة  

لإلنفـاق علـى     تفق عليها دولياً  من الدخل القومي اإلمجايل امل     يف املائة    ٠,٧بكثري عن نسبة    
متقدمة من حيث التنميـة     املساعدة اإلمنائية الرمسية، على الرغم من أن الدولة الطرف دولة           

باتساق تقضي  وتالحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف تفتقر إىل سياسة حمددة           . االقتصادية
  .على حقوق اإلنسانية يقوم الرمسية مع هنج للتنممجيع براجمها املتعلقة باملساعدة اإلمنائية 

 مع حقوق اإلنسان يف مجيع  متسقاًوحتث اللجنة الدولةَ الطرَف على أن تتبع هنجاً        -٢٦
سياستها وبراجمها املتعلقة باملساعدة اإلمنائية وأن تركز حيثما أمكن على حقوق الطفـل             

يف بالتزاماهتـا   متكني مجيع البلدان املستفيدة من الوفاء       لضمان التنمية املستدامة وضمان     
  قائماً أن تدرج الدولة الطرف هنجاً    يف هذا السياق    وتقترح اللجنة   . جمال حقوق اإلنسان  

على حقوق الطفل يف براجمها املتعلقة باملساعدة وأن تراعي املالحظات اخلتامية املقدمة من             
الدولة وإىل جانب ذلك، حتث اللجنة      . اللجنة بشأن حقوق الطفل يف البلد املستفيد املعين       

وترية تنفيذ خريطة الطريق اليت وضعتها لبلوغ اهلدف املتفق عليـه           تسريع  الطرف على   
 يف املائـة مـن    ٠,٧نسبة  وهو   فيما يتعلق باإلنفاق على املساعدة اإلمنائية الرمسية،         دولياً

  .الدخل القومي اإلمجايل

  حقوق الطفل وقطاع األعمال    
تواطئهـا  املتعلقة بضلوع شركات تعدين أسترالية و  إزاء التقارير   القلق  اللجنة  يساور    -٢٧

يف انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان يف بلدان مثل مجهورية الكونغو الدميقراطيـة والفلـبني              
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وعـالوة  . وقتل وسلب ألراضيهم  جالء  وإندونيسيا وفيجي حيث تعرض األطفال لعمليات إ      
بأن شروط وظروف عمل األطفال     على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيد           
وفيما تقـر   . ختالف املعايري الدولية  يف مصائد األمساك اليت تديرها شركات أسترالية يف تايلند          

التنمية املستدامة  طوعية بشأن   اللجنة بأن جملس التعدين األسترايل اعتمد مدونة قواعد سلوك          
 ملنع شـركات التعـدين    غري كافٍ تالحظ يف اآلن ذاته أن هذا اإلجراء      فإهنا  ) القيم العريقة (

  . أو غري مباشرة حلقوق اإلنسان/األسترالية من ارتكاب انتهاكات مباشرة و
 الذي  ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٧ املؤرخ   ٨/٧ويف ضوء قرار جملس حقوق اإلنسان         -٢٨

 ١٦ املـؤرخ    ١٧/٤وقراره  " احلماية واالحترام واالنتصاف  "اعتمد التقرير املتعلق بإطار     
، وكالمها يدعوان إىل مراعاة حقوق الطفل عند حبث العالقة بـني            ٢٠١١ونيه  ي/حزيران

  :املنشآت التجارية وحقوق اإلنسان، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي
وتعتمده لضمان  ) املدين واجلنائي واإلداري  (أن تبحث إطارها التشريعي       )أ(  

يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان، مساءلة الشركات األسترالية وفروعها أمام القانون فيما 
سيما حقوق الطفل، اليت ترتكب داخل الدولة الطرف أو خارجها، وأن تـضع آليـات               
لرصد هذه االنتهاكات وأن حتقق فيها وتوفر سبل انتصاف للـضحايا، هبـدف حتـسني             

  املساءلة والشفافية ومنع االنتهاكات؛
دان اليت تعمـل فيهـا      أن تتخذ تدابري من أجل توطيد التعاون مع البل          )ب(  

الشركات األسترالية أو فروعها لضمان احترام حقوق الطفل ومنع حدوث االنتهاكات            
  واحلماية منها ومساءلة مرتكبيها؛

أن تقرر إجراء عمليات لتقييم اآلثار يف جمال حقوق اإلنـسان، مبـا يف                )ج(  
 اختاذ تدابري ترمي     على ذلك يف جمال حقوق الطفل، قبل إبرام االتفاقات التجارية حرصاً         

إىل منع انتهاكات حقوق الطفل، وأن تزود الوكالة األسترالية املعنية بائتمانات التـصدير          
بآليات التصدي خلطر انتهاكات حقوق اإلنسان قبل أن متنح التأمني أو الضمانات لتيسري             

  . عمليات االستثمار يف اخلارج

  )التفاقية من ا١٢ و٦ و٣ و٢املواد (املبادئ العامة   -باء  

  عدم التمييز    
اليت اعتمدهتا الدولة الطرف فيمـا يتعلـق        " أسترالياشعب  "ترّحب اللجنة بسياسة      -٢٩

تالحظ بقلق  بشراكتها واستراتيجيتها الوطنيتني ملناهضة العنصرية، إال أهنا        بالتعددية الثقافية، و  
  :مور التاليةوهي قلقة على اخلصوص بشأن األ. أن التمييز العنصري يظل مشكلة عامة

التمييز اخلطري وواسع النطاق الذي يواجهه أطفـال الـسكان األصـليني              )أ(  
وأطفال سكان جزر مضيق توريس، فيما يتعلق بأمور منها توفري اخلدمات األساسية وإتاحة             
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الوصول إليها، وارتفاع نسبة هؤالء األطفال من جمموع اجلناة واملشمولني بنظـام الرعايـة              
  البديلة؛

سـد  "عدم إجراء تقييم مستقل لفعالية الربامج املتعلقة بأهـداف مبـادرة       )ب(  
  يف سياق محاية الطفل وضمان منائه ورفاهه على وجه التحديد؛" الفجوة

اإلقلـيم  لطـوارئ يف    لالطابع العقايب ملشروع القانون املتعلق باالستجابة         )ج(  
ق بتسجيل التالميذ وحـضورهم     ، مبا يف ذلك التدبري املتعل     )٢٠٠٧ (الشمايل للدولة الطرف  

الذي جييز معاقبة الوالدين الذين يتغيب أبناؤهم عن الدراسة بتخفيض مـدفوعات الرعايـة              
  االجتماعية املقدمة إليهم؛

عدم التشاور مبا يكفي مع السكان األصليني وسكان جزر مضيق تـوريس           )د(  
امج اليت تـؤثر يف حيـاهتم،   فيما يتعلق مبسائل صياغة السياسات وصنع القرارات وتنفيذ الرب       

  القرارات والربامج؛السياسات ووضعف مشاركتهم يف تلك 
        تشريع احتادي حيمي من التمييز على أسـاس امليـل اجلنـسي       عدم وجود     )ه(  

  .أو اهلوية اجلنسانية
توصيتها السابقة بـأن تقـّيم      جمدداً   من االتفاقية، تؤكد اللجنة      ٢ للمادة   وفقاًو  -٣٠

لطرف بانتظام أوجه التفاوت يف متتع األطفال حبقوقهم وبأن تتخذ، يف ضوء هذا             الدولة ا 
وتوصي اللجنة  . التقييم، اخلطوات الضرورية للقضاء على الفوارق التمييزية ومكافحتها       

 وغريها مـن    يف جمال التوعية ومنع التمييز    أنشطتها  الدولة الطرف يف هذا السياق بتعزيز       
نها دمج هذه األنشطة يف املقررات املدرسية والقيـام، عنـد           ، بطرق م  األنشطة الوقائية 

الضرورة، باختاذ إجراءات إجيابية لصاحل األطفال الضعفاء، مبن فيهم أطفـال الـسكان             
األصليني وأطفال سكان جزر مضيق توريس واألطفال غري املنحدرين من أصول إنكليزية            

  :ف إىل القيام مبا يليوعالوة على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطر. أسترالية
اختاذ تدابري عاجلة من أجل التصدي للفوارق اليت تشوب حصول أطفال   )أ(  

  السكان األصليني وأطفال سكان جزر مضيق توريس وأسرهم على اخلدمات؛
النظر يف إنشاء فريق توجيهي معين بالسكان األصليني وسـكان جـزر              )ب(  

كل هدف من أهداف    وضع  اد تقارير بشأن    مضيق توريس وتزويده باملوارد الالزمة إلعد     
وختطيطه وتنفيذه ومراجعته يف سياق محاية الطفل وضـمان منائـه           " سّد الفجوة "مبادرة  

  .ورفاهه على وجه التحديد
إجراء تقييم شامل ملشروع القانون املتعلق مبواجهة الطوارئ يف اإلقليم            )ج(  
التالميذ وحضورهم يف املدرسـة،     لتدبري املتعلق بتسجيل    وال سيما ا  ،  )٢٠٠٧(الشمايل  

  حبيث تكون تدابري مشروع القانون هذا متناسبة وغري متييزية يف الشكل والتأثري؛



CRC/C/AUS/CO/4 

GE.12-45313 10 

ضمان مشاركة السكان األصليني وسكان جزر مضيق توريس يف صياغة            )د(  
  السياسات واختاذ القرارات وتنفيذ الربامج اليت تؤثر يف حياهتم مشاركة فعالة وجمدية؛

تشريع احتادي حيمي من التمييز على أساس امليل اجلنسي أو اهلويـة         سن    )ه(  
  .اجلنسانية

  مصاحل الطفل الفضلى    
 مصاحل الطفل الفضلى وعدم     على نطاق واسع مببدأ   تبدي اللجنة قلقها إزاء عدم اإلملام         -٣١

ت إدماجه على حنو مناسب يف مجيع اإلجراءات التشريعية واإلدارية والقـضائية ويف الـسياسا             
ويف هـذا   . يها باستمرار فوالربامج واملشاريع املتصلة باألطفال واملؤثرة يف حياهتم وعدم تطبيقه          

 مصاحل الطفل الفضلى وتطبيقه يف    أخاص إزاء نقص فهم مبد    بوجه  قلق  الاللجنة  يساور  السياق،  
  .حاالت األطفال ملتمسي اللجوء والالجئني واحملتجزين يف مراكز اهلجرة

على ة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إىل ضمان اإلملام           وحتث اللجن   -٣٢
 مصاحل الطفل الفضلى وإدماجه على حنو مناسب يف مجيع اإلجـراءات            أمببدنطاق واسع   

السياسات والربامج واملشاريع املتصلة باألطفال     مجيع  التشريعية واإلدارية والقضائية ويف     
ويف هذا السياق، تشجَّع الدولة الطرف علـى    . مراريها باست فواملؤثرة يف حياهتم وتطبيقه     

وضع إجراءات ومعايري ترمي إىل إسداء املشورة لتحديد مصاحل الطفل الفضلى يف كـل              
جمال، ونشرها يف مؤسسات الرعاية االجتماعية العامة واخلاصة واحملـاكم والـسلطات            

ين جلميـع األحكـام     كما ينبغي أن يقوم املنطـق القـانو       . اإلدارية واهليئات التشريعية  
تقيـيم  ال، مع حتديد املعيار املـستخدم يف        أوالقرارات القضائية واإلدارية على هذه املبد     

وتشدد اللجنة على ضرورة أن تويل الدولة الطرف، عند         . صاحل الطفل الفضلى  ملفردى  ال
 لضمان األولوية الواجبة ملصاحل الطفـل الفـضلى يف           خاصاً تنفيذ هذه التوصية، اهتماماً   

أو احملتجـزين يف    /أو الالجئني و  /سياساهتا وإجراءاهتا املتعلقة باألطفال ملتمسي اللجوء و      
  .مراكز اهلجرة

  احترام آراء األطفال    
ترحب اللجنة بإنشاء الدولة الطرف ملنتدى الشباب األسترايل باعتباره أداة للتواصل             -٣٣

 قلقـة إزاء اسـتمرار نقـص        غري أن اللجنة تظل   . بني احلكومة والقطاع الشبايب والشباب    
أو أطفال الـسكان    / سنة و  ١٥ ل سن ا  املنتديات اليت تأخذ بعني االعتبار آراء األطفال دون       

كما أهنا قلقة إزاء نقص آليات تيسري مشاركة        . األصليني وأطفال سكان جزر مضيق توريس     
.  دراستهم يف السياسات وعمليات صنع القرار اليت تؤثر يف       مشاركة جمدية ومدّعمة    األطفال  

         وعالوة على ذلك، تبدي اللجنة قلقها إزاء قانون اهلجرة الذي اعتمدته الدولة الطـرف يف               
األطفال الوافدين مع أسرهم    إجراء مقابالت مع     والذي ال يلزم موظفي اهلجرة ب      ١٩٥٨عام  

  .على حدة
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 بشأن حق )٢٠٠٩(١٢وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم    -٣٤
 من  ١٢ للمادة   وفقاًالطفل يف إمساع صوته وتوصيها بأن تواصل ضمان إعمال هذا احلق            

وتوصيها اللجنة يف هذا السياق بتعزيز مشاركة مجيع األطفال اجملدية واملدّعمة            . االتفاقية
على مجيع مستويات احلكم وداخل األسرة واجملتمع واملدارس، مبا يف ذلك داخل هيئات             

 توصـي   ،وعالوة على ذلـك   .  مع إيالء اهتمام خاص لألطفال الضعفاء      -لبة  جملس الط 
 ١٩٥٨اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الضرورية لضمان أن حيترم قانون عام             

املتعلق باهلجرة آراء األطفال يف مجيع مراحل عملية اهلجرة، مبا يف ذلك حاالت اهلجـرة               
  .غري القانونية

ـ (ريات املدنيـة    احلقوق واحل   -جيم   مـن  ) أ(٣٧ و ١٩ و ١٧-١٣ و ٨ و ٧واد  امل
  )االتفاقية

  تسجيل الوالدات    
تبدي اللجنة قلقها إزاء الصعوبات اليت يواجهها السكان األصليون فيمـا يتعلـق               -٣٥

وهي قلقة باخلصوص إزاء عدم التصدي حىت اآلن للعراقيل اليت تعـوق            . بتسجيل مواليدهم 
إىل تدين مستويات الكتابة والقراءة وعدم استيعاب متطلبـات         تسجيل الوالدات واليت تعود     

كما تالحظ اللجنة بقلـق أن      . تسجيل الوالدات وميزاته وغياب الدعم الكايف من السلطات       
طلب شهادة الوالدة تترتب عليه تكاليف إدارية ما يثقل كاهل األشخاص الذين يعيشون يف              

  . ظروف اقتصادية هشة
العملية الـيت تتبعهـا يف      أن تراجع بالتفصيل     الطرف على    وحتث اللجنة الدولة    -٣٦

تسجيل الوالدات هبدف ضمان تسجيل مجيع األطفال املولودين يف أستراليا عند الوالدة            
ولكي ال حيرم أّي منهم من ذلك بسبب عراقيل إجرائية، وذلك بطـرق منـها توعيـة                 

تـسجيل  لتسهيل  ميني  السكان األصليني بأمهية تسجيل الوالدات وتوفري دعم خاص لأل        
  . بعد والدة الطفل مباشرةكما حتثها على منح شهادات ميالد جماناً. مواليدهم

  احلفاظ على اهلوية    
تبدي اللجنة قلقها إزاء األعداد اهلائلة من أطفال السكان األصليني وأطفال جـزر               -٣٧

يـة ال تيـسر     ُيفصلون عن بيوهتم وجمتمعاهتم ويوضعون يف مراكز رعا       مضيق توريس الذين    
 أنه ميكن سـحب     أيضاًوتالحظ اللجنة   . احلفاظ على هويتهم الثقافية واللغوية    بصورة كافية   

  .اجلنسية من الطفل عندما يتنازل أحد الوالدين عن اجلنسية يف الدولة الطرف أو يفقدها
وتوصي اللجنة الدولة الطرف باستعراض ما حققته من تقدم يف تنفيذ التوصيات              -٣٨

، مبا يف ذلك توصية اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان         "تقرير إرجاعهم إىل ديارهم   "يف  الواردة  
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واملقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية بضمان           
احترام حقوق أطفال السكان األصليني وأطفال جزر مضيق توريس فيما يتعلق هبويتـهم             

 مـن   ٨وباإلشارة إىل املادة    .  كامالً وعالقاهتم األسرية احتراماً  وأمسائهم وثقافتهم ولغتهم    
 باختاذ تدابري من أجل ضمان عدم حرمان أي         أيضاًاالتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف      

  .طفل من اجلنسية ألي سبب كان بغض النظر عن وضع والديه

  حرية تكوين اجلمعيات    
) CRC/C/15/Add.268من الوثيقة   ) ه(٧٣ الفقرة(عرب اللجنة من جديد عن قلقها       ت  -٣٩

إزاء تشريعات بعض الواليات واألقاليم اليت تسمح ملوظفي الشرطة بتفريق األطفال والشباب            
  .الذين حيتشدون يف جتمع سلمي

 )CRC/C/15/Add.268من الوثيقة   ) ح(٧٤الفقرة  (وتؤكد اللجنة توصيتها السابقة       -٤٠
يت قد تنجم عن جتمع الشباب يف أماكن معينة دون أن      بأن تعاجل الدولة الطرف املشاكل ال     

  .أو التجرمي، وأن تنظر يف مراجعة تشريعاهتا يف هذا اجملال/تلجأ إىل تدّخل الشرطة و

  محاية اخلصوصية    
تالحظ اللجنة أن مكتب املفوض اإلعالمي األسترايل وضع مبادئ توجيهية بـشأن              -٤١

وتعترب اللجنـة   . اجلة املعلومات الشخصية لألطفال   تطبيق قانون اخلصوصية األسترايل عند مع     
إزاء عدم وجود تشريع شامل يف الدولة الطرف حيمي          غري أهنا تشعر بالقلق      هذا العمل إجيابياً  

                  وعالوة على ذلك، تالحظ اللجنـة أن قـانون اخلـصوصية           . حق األطفال يف اخلصوصية   
ي األسترايل االسـتماع إىل الـشكاوى املتعلقـة          خيّول مكتب املفوض اإلعالم    ١٩٩٨لعام  

إزاء االفتقـار إىل آليـات      إال أهنا تشعر يف اآلن ذاته بالقلق        بانتهاكات احلق يف اخلصوصية،     
خاصة باألطفال ومالئمة هلم واقتصار اآلليات القائمة على استالم الشكاوى املقدمـة ضـد    

وتعرب اللجنة عن قلقها . الكبريةوكاالت احلكومة وموظفيها وضد منظمات القطاع اخلاص    
، مبا يف ذلك وجـود      زائياًج  إزاء عدم توفري محاية كافية خلصوصية األطفال املالحقني        أيضاً

 للشخص الـذي    تشريع يف أستراليا الغربية واإلقليم الشمايل يسمح بنشر البيانات الشخصية         
 على ذلك، تبدي اللجنة     وعالوة. ، مبا فيها بيانات األحداث    "سلوك غري اجتماعي  "أقدم على   

قلقها إزاء عدم ضمان احلق يف اخلصوصية لألطفال الذين حيصلون على خـدمات صـحية،          
  .سيما خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية

وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف يف سن تشريع وطين شامل بشأن احلق يف     -٤٢
مون شكاوى تتعلق بانتهاك حقهم     كما حتثها على أن توفر لألطفال الذين يقد       . اخلصوصية

يف اخلصوصية آليات خاصة باألطفال ومالئمة هلم، وأن تزيد محاية األطفـال املالحقـني              
وحتث اللجنة الدولةَ الطرَف باخلصوص على إلغاء التشريعات اليت تسمح بنـشر        . زائياًج
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تعلقـة   لألوامـر امل   ٢٠١٠البيانات الشخصية املفصلة لألطفال اجلناة، مثل قانون عام         
  .بالسلوك احملظور

  العقاب البدين    
      للجنة ألن العقاب البدين يف البيت وبعض املدارس ومرافق الرعاية البديلـة            تأسف ا   -٤٣
، ممارسة )CRC/C/15/Add. 268 من الوثيقة ٣٦الفقرة (زال يشكل، رغم توصيتها السابقة  ما

  ". املعقولةالعقوبة" ويسّمى الدولة الطرفقانونية يف شىت أحناء 
) CRC/C/15/Add.268 من الوثيقـة     ٣٦الفقرة  (وتؤكد اللجنة توصيتها السابقة       -٤٤

  :للدولة الطرف مبا يلي
 داخـل    صرحياً التدابري املناسبة حلظر العقاب البدين حظراً     مجيع  أن تتخذ     )أ(  

ـ            ة يف  األسرة ويف املدارس العامة واخلاصة ومراكز االحتجاز ومجيع مراكز الرعاية البديل
  كل الواليات واألقاليم؛

أن تعزز محالت التوعية والتثقيف وتوسع نطاقها وتشرك األطفال فيها،            )ب(  
يف تأديب إجيابية وبديلة واحترام حقوق الطفل، والتوعيـة         شكال  بغية تشجيع استخدام أ   

  .بعواقب العقاب البدينالوقت ذاته 
  :ا يليوعالوة على ذلك، توصي اللجنة الدولةَ الطرَف مب  -٤٥

  الطفل؛االعتداء على لدفع هتمة " العقوبة املعقولة"ضمان عدم استخدام   )أ(  
ضمان تدريب مجيع املهنيني العاملني مع األطفال ولفائدهتم، مبن يف ذلك             )ب(  

املكلّفون بإنفاذ القانون والعاملون يف قطاعي الصحة والتعليم، بغية اإلسـراع يف حتديـد     
  ؛طفال والتصدي هلا واإلبالغ عنهامجيع حاالت العنف ضد األ

النظر يف إجراء دراسة مستقلة بشأن الصالت املمكنة بني العنف املرتيل             )ج(  
  .والعقاب البدين

  العنف ضد األطفال والنساء    
إزاء ارتفاع مستويات العنف املنتشر ضد النساء واألطفال        بالغ القلق   يساور اللجنة     -٤٦

ترابط العنف املرتيل والعقاب البدين القانوين والبلطجة وباقي        ل الزمامليف البلد وتالحظ اخلطر     
وتبدي اللجنـة   . يفضي إىل اشتداد األوضاع وتفاقمها    يف اجملتمع، األمر الذي     أشكال العنف   

  :بشأن األمور التاليةبوجه خاص  قلقها أيضاً
  نساء الشعوب األصلية وأطفاهلا؛بالضرر الذي يلحق على اخلصوص   )أ(  
  مرار تعقيم النساء والفتيات ذوات اإلعاقة؛است  )ب(  
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استمرار نقص الربامج املتعلقة بإعادة إدماج األطفال ضحايا العنف املرتيل،            )ج(  
  مبا يف ذلك غياب ُنظم الرصد املتعلقة باألطفال الضحايا الذين يعاد دجمهم يف أسرهم؛

أو /اد األسـرة و عدم االهتمام باحلاالت اليت َيرتكب فيها أعمال العنف أفر          )د(  
   ؛تكون فيها النساء مذنبات ال ضحايا، وعدم حتديد إجراءات هلذه احلاالت

منتظمة ومنهجية للتدابري املعتمدة فيمـا يتعلـق        عدم إجراء عمليات تقييم       )ه(  
  . بالتصدي للعنف ضد األطفال يف املدارس وعلى شبكة اإلنترنت ويف غريها من األوساط

مـن  ) أ(٣٧ و ١٩زامات الدولة الطرف مبوجب املـادتني       اللجنة الت تؤكد  وإذ    -٤٧
بشأن حق الطفل يف التحرر مـن مجيـع     ) ٢٠١١(١٣االتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم      

 للحد  أشكال العنف، حتث الدولةَ الطرَف على سن تشريع احتادي يشكل إطار عمل عاماً            
. لواليات واألقـاليم  من العنف وعلى تشجيع سن تشريعات مماثلة وتكميلية على صعيد ا          

كما توصيها باعتماد خطة عمل حمددة لتفعيل أحكام اخلطة الوطنية للحد من العنف ضد              
  :، تشمل اختاذ تدابري من قبيل ما يلي)٢٠٢٢-٢٠١٠(النساء وأطفاهلن 

ضمان الفهم اجليد للعوامل اليت تساهم يف ارتفاع مستويات العنف ضد             )أ(  
 وضمان التصدي هلـا يف اخلطـط الوطنيـة وخطـط            نساء الشعوب األصلية وأطفاهلا،   

  األقاليم؛/الواليات
وضع مبادئ توجيهية صارمة وإنفاذها ملنع تعقيم النساء والفتيات ذوات            )ب(  

  اإلعاقة وغري القادرات على التعبري عن موافقتهن؛
وضع آليات لضمان متابعة األطفال ضحايا العنف املرتيل متابعة فعالة بعد   )ج(  
  جمهم يف أسرهم؛إعادة د

 عن أحـد    اعتماد تدابري بديلة يف احلاالت اليت يكون فيها العنف صادراً           )د(  
  الوالدين أو أي فرد آخر من أفراد األسرة؛

مبا يف ذلك العقاب البدين وتـسلط       (رصد تنفيذ تدابري مكافحة العنف        )ه(  
خطـط حمـددة    يف إطار   ) يف املدارس والعنف على اإلنترنت ويف أوساط أخرى       األقران  

وكجزء من خطة العمل الثالثية السنوات اليت يتضمنها إطار العمل الوطين املتعلق حبماية             
  .األطفال يف أستراليا

وتعليق ) A/61/299(باإلشارة إىل دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال و  -٤٨
لعنـف،  بشأن حق الطفل يف التحرر من مجيع أشـكال ا         ) ٢٠١١(١٣اللجنة العام رقم    

  : على ما يليأيضاًتشجع اللجنة الدولةَ الطرَف 
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إعطاء األولوية للقضاء على مجيع أشكال العنف ضد األطفال، بطـرق             )أ(  
إيالء منها تنفيذ التوصيات الواردة يف دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال، مع 

  ؛ اهتماماً خاصاًاجلوانب اجلنسانية
لتوصيات الواردة  ها ا ري املقبل معلومات عن تنفيذ     الدو هاتضمني تقرير   )ب(  

تلك اليت أشار إليها املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة العنف           ال سيما   يف الدراسة، و  
  :وخباصةضد األطفال، 

ستراتيجية وطنية شاملة ملنع مجيع أشكال العنف       والية ا كل  يف  ضع  وأن ت  '١'
  ضد األطفال والتصدي هلا؛

نوين وطين صريح على مجيع أشـكال العنـف ضـد       أن يفرض حظر قا    '٢'
  ؛األطفال يف مجيع األوساط

أن يوضـع   البيانات وحتليلها ونـشرها، و    أن يعزز النظام الوطين جلمع       '٣'
  .حبوث بشأن العنف ضد األطفالبرنامج 

، ١١-٩، و )٢-١الفقرتان   (١٨، و ٥املواد  (البيئة األسرية والرعاية البديلة       -دال  
  ) من االتفاقية٣٩و) ٤فقرة ال(٢٧، و٢٥، و٢١-١٩و

  البيئة األسرية    
 يف سبيل تعزيز الدعم املقـدم       ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف حالياً         -٤٩

إىل األسر، لكنها قلقة يف اآلن ذاته إزاء استمرار ارتفاع عدد األطفال املـودعني يف مرافـق                 
  .االرعاية ونقص مرافق رعاية األطفال وتدين نوعيته

 لفعالية التدابري املعتمـدة      منهجياً وتوصي اللجنة بأن جتري الدولة الطرف تقييماً        -٥٠
وتوصيها يف هذا السياق جبمـع البيانـات        . بالنسبة إىل مجيع فئات األسر ومجيع األطفال      

مصنفة حبسب عناصر منها العرق ونوع اجلنس والوضع االجتماعي االقتصادي واملوقـع            
أو زيادة نسب األطفال املودعني يف مرافـق الرعايـة          /ني اخنفاض و  اجلغرايف، وبالربط ب  

كما توصي بأن تسترشد الدولة الطرف بنتائج هذا        . والتدابري املتاحة ألسر هؤالء األطفال    
      التقييم لتنفيذ ما يلزم من التدابري الرامية إىل تعزيز الربامج القائمة املتعلقة بدعم األسـر،               

          فر مرافق جيدة لرعاية األطفال وبأسعار معقولة، ودعـم األسـر           مبا يف ذلك ضمان توا    
مبا يكفي من مدفوعات املساعدة، وتنفيذ االستحقاق املعتمد حديثا فيما يتعلق باإلجـازة             

  .دفوعة األجراملالوالدية 
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  األطفال احملرومون من بيئة أسرية    
إزاء الزيادة الكبرية يف معدالت إيداع األطفـال يف مرافـق           تشعر اللجنة ببالغ القلق       -٥١

، وعـدم   ٢٠١٠ و ٢٠٠٥ يف املائة يف الفترة ما بني عامي         ٥١الرعاية البديلة، إذ بلغت حوايل      
كما . توافر بيانات وطنية توثق املعايري والقرارات اليت تفضي إىل إيداع األطفال يف تلك املرافق             

تقارير الغزيرة اليت تفيد بأن نظام الرعاية البديلة يف الدولة الطرف           تعرب عن قلقها الشديد إزاء ال     
  :نظام تشوبه نقائص وحاالت إساءة لألطفال، وتشمل هذه النقائص واحلاالت ما يلي

  نقص مراكز إيداع األطفال؛  )أ(  
  نقص مراقبة مقدمي الرعاية وتدريبهم ودعمهم وتقييمهم؛  )ب(  
الدعم املتوفر ملقـدمي الرعايـة املرتليـة،        نقص خيارات الرعاية، وضعف       )ج(  

  ومشاكل الصحة العقلية اليت يتسبب فيها اإليداع يف مرافق الرعاية أو يفاقمها؛
سوء النتائج املسجلة فيما يتعلق باألطفال املودعني يف مرافق الرعاية مقارنة             )د(  

  بعموم السكان يف جماالت الصحة والتعليم والرفاه والنماء؛
   معاملة األطفال املودعني يف مرافق الرعاية وإمهاهلم؛إساءة  )ه(  
   سنة؛١٨سن سوء تأهيل األطفال الذين يغادرون مرافق الرعاية عند بلوغ   )و(  
إيداع أطفال السكان األصليني وسكان جزر مضيق تـوريس يف غالـب              )ز(  

 مقدمي الرعاية األحيان يف مرافق رعاية تقع خارج جمتمعاهتم، ومن مث ضرورة توفري املزيد من          
  .املنتمني إىل السكان األصليني

سـباب  األوحتث اللجنة الدولة الطرف على بذل كل اجلهود الالزمة لبحـث              -٥٢
إلساءة إىل األطفال وإمهاهلم، ولتقدمي بيانات عامة بشأن أسباب إيداع األطفال           احلقيقية ل 

ة توصيتها السابقة بأن    اللجنتكرر  كما  . يف مرافق الرعاية اإلصالحية بغية ختفيض عددهم      
تتخذ الدولة الطرف تدابري ترمي إىل تعزيز الربامج القائمة املتعلقة بدعم األسر بطرق منها     
توجيه العناية حنو األسر الضعيفة بغية ختفيض عدد األطفال املودعني يف مرافـق الرعايـة               

الوة على ذلـك،    وع. البديلة، والقيام، عند احلاجة، مبنح األفضلية للرعاية داخل األسرة        
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف إتاحة ما يلزم من املوارد البشرية والتقنية واملالية للنهوض 

  :حبالة األطفال يف مراكز الرعاية البديلة، والقيام مبا يلي
 من االتفاقيـة،  ٢٥ بأحكام املادة إجراء مراجعة دورية ملرافق اإليداع عمالً   )أ(  

   هذا السياق إىل ما حيمله األطفال من أمارات سوء املعاملة؛واالنتباه بصفة خاصة يف
وضع معايري النتقاء وتدريب ودعم العاملني يف جمـال رعايـة األطفـال               )ب(  

  ؛بانتظامومقدمي الرعاية البديلة، وضمان تقييمهم 
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زيادة عدد املرشدين االجتماعيني لضمان إمكانية تلبية احتياجات كل طفل            )ج(  
  بصورة فعالة؛

ضمان املساواة بني األطفال املودعني يف مرافق الرعاية يف فرص احلـصول              )د(  
  على الرعاية الطبية والتعليم؛

لإلبالغ عن حاالت إمهـاهلم     وميسرة وفعالة   وضع آليات مالئمة لألطفال       )ه(  
  املنطبقة على اجلناة؛املتناسبة وإساءة معاملتهم، وحتديد العقوبات 

قبل مغادرة مرافق الرعاية من     على النحو املناسب    م  الشباب ودعمه إعداد    )و(  
  ومساعدهتم بعد مغادرة مرفق الرعاية؛ختطيط عملية االنتقال خالل إشراكهم املبكر يف 

 املتعلـق   أالتوصيات اليت سبق أن قدمتها اللجنة خبصوص تنفيذ املبد        اتباع    )ز(  
 قادة اجملتمعات األصلية ومع هذه      ، والتعاون مع   كامالً بإيداع أطفال السكان األصليني تنفيذاً    

اجملتمعات إلجياد حلول مناسبة من خالل إيداع أطفال السكان األصليني الذين حيتاجون إىل             
  .رعاية بديلة لدى أسر من السكان األصليني

  التبين    
 فقط من أصل الواليات القانونية الثمـاين يف الدولـة           تبدي اللجنة قلقها ألن ثالثاً      -٥٣

إلمتام عملية  )  سنة على األقل   ١٢والبالغ من العمر    ( موافقة الطفل املراد تبنيه      الطرف تشترط 
كما تبدي اللجنة قلقها إزاء عدم مراعاة مصاحل الطفل الفـضلى يف املقـام األول يف                . التبين

  . إجراءات التبين
الدولة الطرف تدابري ترمي إىل ضمان تعديل تشريعات        تتخذ  وتوصي اللجنة بأن      -٥٤

مبوجـب  ، حسب االقتضاء، هبدف الوفاء بالتزاماهتا       والياهتا وأقاليمها يف جمال التبين    مجيع  
اتفاقية الهاي بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل،            االتفاقية و 

وتفعيل كل األحكام املتعلقة باملوافقة وتوفري ممثل قانوين يف إجراءات التـبين، وضـمان              
  .جراءاتهذه اإلاحل الطفل الفضلى يف املقام األول يف مراعاة مص

  إساءة معاملة األطفال وإمهاهلم    
ترحب اللجنة بتعديل قانون األسرة الوطين الذي يعطي األولوية لسالمة األطفال يف              -٥٥

عالقة جمدية مع والديـه     إقامة  نظام قانون األسرة ويواصل يف اآلن ذاته تعزيز حق الطفل يف            
غري أهنا تالحظ أن معدالت العنف املرتيل ال تزال مرتفعة، وأن الـنُُّهج      . فر السالمة عندما تتو 

التدريبية اليت تعتمدها الدولة الطرف لتحديد حاالت اإلساءة واإلمهال احملتمل ارتكاهبا مـن             
ن، واألطباء وسائر موظفي    وقبل مهنيني عاملني مع األطفال أو لفائدهتم، مبن يف ذلك املدرس          

  . لصحة، وللتصدي هلذه احلاالت، ال تزال غري كافيةقطاع ا
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الدولة الطرف األولوية لنهج التدخل املبكـر، مبـا يف       بأن تعطي   وتوصي اللجنة     -٥٦
ذلك يف مرحلة ما قبل الوالدة، هبدف دعم األسر شديدة الضعف ومنع حاالت إسـاءة               

توصي بأن تكّمل الدولـة     كما  . معاملة األطفال وإمهاهلم والعنف املرتيل أو التخفيف منها       
الطرف هذه التدابري بإجراء مراجعة وطنية لسياسات وبرامج املمارسات الفضلى اخلالية           
من الوصم اليت تعطي األولوية للجمع بني األطفال ضحايا اإلساءة وأسرهم وتدعم هـذا             
اخليار يف خمتلف مراحل صنع القرارات الرامية إىل محاية الطفل، بـأمور منـها تكثيـف                

  .دمات دعم األسرةخ

، ٢٣، و)٣الفقرة (١٨ و٦املواد (اإلعاقة وخدمات الصحة األساسية والرعاية    -دال  
  )من االتفاقية) ٣-١الفقرات  (٢٧، و٢٦، و٢٤و

  األطفال ذوو اإلعاقة    
 لنظامها املتعلق   ٢٠١١يوليه  /تنوه اللجنة بالتقييم الذي أجرته الدولة الطرف يف متوز          -٥٧

 إذ حتـيط    ،غري أن اللجنة  .  اإلعاقة عن طريق جلنتها املعنية باإلنتاجية      بدعم األشخاص ذوي  
قلقها ألن النظام احلايل لدعم األشخاص      تشاطر هذه اللجنة     باستنتاجات جلنة اإلنتاجية،     علماً

زأ وغري فعال، ويتيح القليل من اخليارات       حمدود التمويل وغري منصف وجم    "ذوي اإلعاقة نظام    
إذ إنه ال يتيح    . أشكال الدعم املالئمة  احلصول على   ة وال يضمن هلم     لألشخاص ذوي اإلعاق  
 خدمات التدخل املبكر األساسـية يف الوقـت         ، يف كثري من األحيان،    لألطفال ذوي اإلعاقة  

املناسب، والدعم خالل املراحل االنتقالية من حياهتم، وكذلك الدعم الكايف ملنع حـدوث             
 بأن  علماًحتيط اللجنة   إذ  وعالوة على ذلك،    ". واهنيارهاأزمة داخل األسرة أو اجلهة الراعية       

، ٢٠٠٥لعام  الدولة الطرف نفذت على مدى مخس سنوات معايريها املتعلقة بتعليم املعوقني            
يف التحصيل التعليمي بـني األطفـال املعـوقني    لكبري تظل قلقة إزاء استمرار التفاوت ا  فإهنا  

بواعث القلق املتعلقة بالتعقيم غري العالجي املشار إليها         تشري اللجنة إىل  وإذ  . وأقراهنم املعافني 
تشريع حيظر هذا التعقيم أمر     فإهنا تبدي جمدداً بالغ قلقها ألن عدم وجود          يف هذا التقرير،     آنفاً

. من اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة       ) ج(٢٣ينطوي على متييز ويتناىف مع املادة       
 اعتبـار عامـل     زألن تشريعات الدولة الطرف جتي    لق  ، يساور اللجنة الق   وعالوة على ذلك  

  . لرفض طلبات اهلجرةاإلعاقة أساساً
              وحتث اللجنة الدولة الطرف على القيام مبـا يلـي يف ضـوء تعليقهـا العـام                   -٥٨

  : بشأن حقوق األطفال ذوي اإلعاقة) ٢٠٠٦(٩رقم 
م واإلعاقـات   وضع تعريف تشريعي واضح لإلعاقة، مبا يشمل الـتعل          )أ(  

 من أجـل     ودقيقاً  سريعاً اإلدراكية والعقلية، هبدف حتديد األشخاص ذوي اإلعاقة حتديداً       
  تلبية احتياجاهتم بطريقة فعالة وغري متييزية؛
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تعزيز تدابري دعم اآلباء لرعاية أطفاهلم املعوقني، وضمان إيالء االعتبـار             )ب(  
  إيداعهم يف مؤسسة للرعاية؛الكامل ملصاحل الطفل الفضلى يف حالة النظر يف 

اعتماد هنج اجتماعي منوذجي يتماشى مع اتفاقية حقوق األشخاص ذوي            )ج(  
اإلعاقة، ويتصدى للحواجز النامجة عن املواقف والبيئة احمليطة اليت متنع األطفال املعـوقني            

م من أن يشاركوا يف اجملتمع مشاركة كاملة وفعالة على قدم املساواة مع غريهم، والقيـا              
   بناء على ذلك بتدريب مجيع املهنيني الذين يعملون مع األطفال املعوقني أو لفائدهتم؛

أي املتخصصني  (بذل املزيد من اجلهود إلتاحة ما يلزم من املوارد املهنية             )د(  
برامج إعادة التأهيل   تعزيز  واملوارد املالية، وخاصة على الصعيد احمللي، و      ) يف جمال اإلعاقة  
  ، مبا يف ذلك جمموعات دعم اآلباء؛ وتوسيعهاتمعات احملليةعلى صعيد اجمل

ضمان قدرة األطفال ذوي اإلعاقة على ممارسة حقهم يف التعليم، وتيسري        )ه(  
إدماجهم يف نظام التعليم العام قدر املستطاع، بأمور منها النظر يف وضع خطة عمل بشأن               

لية يف املوارد على وجه اخلصوص      تعليم األطفال ذوي اإلعاقة لتحديد أوجه القصور احلا       
ووضع أهداف واضحة مرتبطة جبداول زمنية عملية لتنفيذ التـدابري الراميـة إىل تلبيـة               

  احتياجات األطفال ذوي اإلعاقة؛
سن تشريع خال من التمييز حيظر التعقيم غري العالجي جلميع األطفـال              )و(  

جيب أن يكـون ألسـباب      التعقيم، الذي   خيضع  بصرف النظر عن اإلعاقة؛ وضمان أن       
  ؛وافقة حرة ومستنرية من األطفال، مبن فيهم األطفال ذوو اإلعاقةملعالجية حبتة، 

ضمان أن تكون مجيع تشريعات الدولة الطرف، مبـا فيهـا تـشريعاهتا               )ز(  
متامـاً  املتعلقة باهلجرة واللجوء، خالية من التمييز ضد األطفال ذوي اإلعاقة وأن متتثـل              

  . من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة٢٣ا القانونية مبوجب املادة ميع التزاماهتجل

  الصحة واخلدمات الصحية    
غري أهنـا   . تنوه اللجنة بصفة عامة مبستوى صحة األطفال املرضي يف الدولة الطرف            -٥٩

تبدي قلقها إزاء أوجه التفاوت يف احلالة الصحية بني األطفال املقيمني يف املنـاطق الريفيـة                
لنائية واألطفال املودعني يف مرافق الرعاية البديلة واألطفال ذوي اإلعاقـة، وخاصـة إزاء              وا

  .وأطفال السكان غري األصلينييف احلالة الصحية بني أطفال السكان األصليني الفجوة 
) CRC/C/15/Add.268 من الوثيقـة     ٤٨الفقرة  (وتؤكد اللجنة توصيتها السابقة       -٦٠

مجيع التدابري الضرورية لضمان متتع كافة األطفـال باخلـدمات   بأن تتخذ الدولة الطرف    
الصحية ذاهتا وباجلودة ذاهتا، مع إيالء اهتمام خاص ألطفال الفئات الضعيفة، وال سـيما              

ـ    . أطفال السكان األصليني واألطفال املقيمني يف املناطق النائية        ث وباإلضافة إىل ذلك، حت
 ات االجتماعية االقتصادية اليت تـشكل سـبباً        للعقب يصدعلى الت اللجنة الدولة الطرف    

  . يف العجز الصحي احلايلرئيسياً



CRC/C/AUS/CO/4 

GE.12-45313 20 

وعالوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر يف توصـية املقـرر                -٦١
اخلاص املعين باحلق يف الغذاء املتعلقة بدعم التدريب اإللزامي جلميع املهنيني العـاملني يف              

  .قطاع الصحة على حقوق الطفل

  الرضاعة الطبيعية    
زلن يلجـأن     يف املائة من األمهات فقط ما      ١٥تعرب اللجنة عن قلقها ألن حوايل         -٦٢

وترحب اللجنـة مببـادرة     .  أشهر ٦ إىل الطريقة الطبيعية إلرضاع أطفاهلن حىت سّن         حصرياً
 ٢٠٠٨-٢٠٠٧الدولة الطرف الرامية إىل رصد متويل حمدد يف ميزانيتها املتعلقـة بـالفترة              

لتثقيف يف جمال الرضاعة الطبيعية ودعمه، غري أهنا تظل قلقة إزاء عدم إنفاذ املدونة الدوليـة                ل
  .  يف الدولة الطرف فعاالًلتسويق بدائل حليب األم إنفاذاً

دفوعة األجـر   املوتوصي اللجنة الدولة الطرف مبراجعة خمطط اإلجازة الوالدية           -٦٣
ريعية واإلدارية ذات الصلة هبدف حبث التعـديالت         وغريه من التدابري التش    املعتمد حديثاً 

اليت من شأهنا أن تدعم الرضاعة الطبيعية احلصرية ملدة سـتة أشـهر يف حالـة النـساء            
 بوضع آلية للرصد من أجل إنفاذ املدونة الدولية لتسويق بدائل           أيضاًوتوصي  . العامالت

توصي اللجنة الدولـة    وعالوة على ذلك،    . حليب األم وما تبعها من قرارات ذات صلة       
الطرف بإعطاء األولوية لتعزيز الرضاعة الطبيعية ومحايتها ودعمها مـن خـالل متويـل              

التوقف عن ممارسة إشراك ممثلي     االستراتيجية الوطنية للرضاعة الطبيعية التمويل الكايف و      
 .يف تنفيذ االستراتيجية الوطنية للرضاعة الطبيعيـة      دوائر الصناعة كدوائر ذات مصلحة      

وينبغي أن تعزز الدولة الطرف كذلك مبادرة املستشفيات املالئمة للرّضع وأن تـشجع             
  .الذي يوفر للممرضاتإدراج الرضاعة الطبيعية يف التدريب 

  الصحة العقلية    
تبدي اللجنة قلقها ألن مستوى متويل الدولة الطرف لقطاع الصحة العقلية يظل إىل               -٦٤

لدول املتقدمة هلذا القطاع، وألن إتاحة خدمات الصحة        حد كبري دون مستوى متويل باقي ا      
ويف هذا السياق،   .  ما تكون حمدودة ومتأخرة    العقلية ملن يطلبوهنا من األطفال والشباب غالباً      

الدراسة املتعلقة بالصحة اليت نشرها املعهـد       ساور اللجنة ذات مشاعر القلق املعرب عنها يف         ت
 واليت تشري إىل أن ضعف الصحة العقلية يتسبب يف          ٢٠١٠األسترايل للصحة والرعاية يف عام      

مشاكل صحية لألطفال والشباب وميثل السبب الرئيسي يف وفيـات األطفـال املتراوحـة              
والشباب املتراوحة أعمارهم   )  يف املائة من الوفيات    ٢٣( سنة   ١٤أعمارهم بني أقل من سنة و     

لى ذلك، تبدي اللجنة قلقهـا إزاء  وعالوة ع ).  يف املائة من الوفيات    ٥٠( سنة   ٢٤ و ١٥بني  
ارتفاع معدل الوفيات النامجة عن عمليات االنتحار يف صفوف الشباب يف مجيع أحناء الدولة              

وتالحظ اللجنة بتقدير أن إقليم أستراليا الغربية       . الطرف، وخباصة يف جمتمع السكان األصليني     
حقيق يف فعالية العقاقري املستخدمة     لتقام بأمر إجيايب يتمثل يف إجراء حبوث ل       لدولة الطرف   يف ا 
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 واضطراب نقـص االنتبـاه     (ADHD) االنتباه مع فرط النشاط       ملعاجلة اضطراب نقص   حالياً
(ADD) .    غري أن اللجنة تظل قلقة إزاء احتمال أال تكون إجراءات التشخيص احلالية مناسـبة

أو /ي إىل زيـادات كـبرية و      ملعاجلة املشاكل العقلية الدفينة املرتبطة هبذين املرضني، مما يؤد        
وميثل هذا . هذان املرضانأخطاء يف وصف املنشطات النفسانية لألطفال الذين ُشّخص لديهم      

  . األمر مشكلة خطرية
وإذ تشدد اللجنة على أمهية احلصول على أشكال الدعم واخلـدمات الـصحية      -٦٥

  :توصي الدولة الطرف مبا يليفإهنا املالئمة لألطفال والشباب، 
متابعة الدراسة املتعلقة بالصحة اليت أجراها املعهد األسـترايل للـصحة             )أ(  

والرعاية من خالل وضع تدابري ترمي إىل معاجلة األسباب املباشرة والرئيـسية الرتفـاع              
معدالت مشاكل الصحة العقلية يف صفوف األطفال والشباب، مع التركيز باخلـصوص            

الضطراب املرتبطة بأمور منها إساءة استعمال      على عمليات االنتحار وغريها من حاالت ا      
  ؛املخدرات والعنف وتدين نوعية الرعاية املقدمة يف مرافق الرعاية البديلة

ختصيص موارد حمددة لزيادة توافر خدمات التدخل املبكّـر وحتـسني             )ب(  
جودهتا، وتدريب املعلمني واملستشارين ومهنيي قطاع الصحة وغريهم من العاملني مـع            

  ، وتقدمي الدعم إىل الوالدين؛فال وتطويرهم مهنياًاألط
توفري خدمات صحية متخصصة واستراتيجيات هادفة لفائدة األطفـال           )ج(  

املهددين على اخلصوص مبشاكل الصحة العقلية وأسرهم، وضمان إتاحتها لكل من حيتاج            
دي  مع إيالء االعتبار الواجب لسنهم وجنسهم ووسـطهم االجتمـاعي االقتـصا        ،إليها

  وانتمائهم اجلغرايف واإلثين، وما إىل ذلك؛
التشاور، عند ختطيط تلك التدابري وتنفيذها، مع األطفـال والـشباب،       )د(  

والتوعية يف اآلن ذاته مبسألة الصحة العقلية من أجل ضمان دعم أفضل من جانب األسرة     
  واجملتمع واحلد من الوصم املرتبط هبذا املوضوع؛

صد عملية وصف املنشطات النفسانية لألطفال، واختاذ       وخي الدقة يف ر   ت  )ه(  
نـشاط   االنتباه مع فـرط ال     مبادرات تتيح لألطفال الذين ُشّخص لديهم اضطراب نقص       

واضطراب نقص االنتباه، ولوالديهم ومعلميهم، أن يستفيدوا من سلسلة أوسـع مـن             
ع بيانـات مـصنفة     التدابري والعالجات النفسانية والتعليمية واالجتماعية؛ والنظر يف مج       

حبسب نوع املخّدر والسّن وحتليل هذه البيانات هبدف رصد احتمال إسـاءة اسـتعمال              
  .األطفال للمنشطات النفسانية

  اإليدز والصحة اجلنسية واإلجنابية/فريوس نقص املناعة البشري    
 تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء االرتفاع الكبري ملعدالت اإلصـابات املنقولـة              -٦٦

 فقط من الـشباب      قليالً  لدى شباب الدولة الطرف وإزاء التقارير اليت تفيد بأن عدداً          جنسياً
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 ضعيف مقارنة   ميارسون اجلنس بطريقة مأمونة وبأن مستوى الوعي باإلصابات املنقولة جنسياً         
كما تالحظ اللجنة بقلق أن معدالت اإلصابات املنقولة        . اإليدز/بفريوس نقص املناعة البشري   

 من النـاحيتني     أعلى بكثري يف صفوف السكان األصليني وسكان أكثر املناطق حرماناً          ياًجنس
   .االجتماعية واالقتصادية

املتعلـق بـصحة    ) ٢٠٠٣(٤تعليقها العام رقم    لضوء على   االلجنة  تسلط  وإذ    -٦٧
، توصي الدولة الطرف بأن تكثف جهودها       املراهقني ومنائهم يف إطار اتفاقية حقوق الطفل      

 تقدمي خدمات التثقيف يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية، وخاصة فيما يتعلق            امية إىل الر
، وأن حتـّسن سـبل   بفريوس نقص املناعة البشري وغريه من اإلصابات املنقولة جنـسياً      

 ال سيما احلصول على وسائل منع احلمل واملشورة واخلدمات الصحية يف كنف السرية، و           
  . واقتصادياًاجملتمعات احملرومة اجتماعياًيف حالة السكان األصليني و

   املعيشةىمستو    
دفوعة األجر  امل خمطط اإلجازة الوالدية     ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف مؤخراً       -٦٨

          لفائدة من يستحقها من الوالدين، مبن فيهم النساء العامالت بصفة مؤقتـة              أسبوعاً ١٨ملدة  
           غري أهنا تالحظ بقلق أن هذا املخطط ينص علـى راتـب   . يةأو بعض الوقت أو بعقود مومس  

 للعديـد مـن    كافياًال يتجاوز األجر األدىن على الصعيد الوطين وقد ال يشكل من مث دخالً          
. األسر، وأنه ال يلتزم بفترة األشهر الستة الالزمة إلرضاع األطفال بالطريقة الطبيعية حصرياً            

 يف  ١٢خاص الذين يعيشون حتت خط الفقر يف الدولة الطرف تناهز           أن نسبة األش  إىل   ونظراً
املائة، ومعظمهم من السكان األصليني واملهاجرين وملتمسي اللجـوء واألشـخاص ذوي            

اإلعانات والتخفيضات  تنوه اللجنة بوجود جمموعة تدابري تشمل أشكاالً خمتلفة من          اإلعاقة،  
غري أهنا تظـل    .  األسر ذات الدخل املنخفض    واإلقرارات الضريبية، وغريها من أشكال دعم     

قلقة إزاء عدم إتاحة هذا الدعم على حنو متكافئ جلميع األسر املعوزة وتقدميه على أسـاس                
  .مكان اإلقامة أو غريه من األسس التمييزية

 عن كثب لـضمان     الوالدية املدفوعة األجر  وتوصي اللجنة برصد خمطط اإلجازة        -٦٩
رعاية أطفـاهلن   أثناء  ة على كسب دخل كاف، وخباصة األمهات        احتفاظ الوالدين بالقدر  

الرّضع وإرضاعهم بالطريقة الطبيعية، وإلتاحة ما يكفي من املرافق للحفاظ على جـودة             
رعاية األطفال الصغار ومواصلة الرضاعة الطبيعية ملدة ستة أشهر على األقل بعد انقضاء             

 توصية اللجنـة    أيضاًوتؤيد اللجنة   .  أسبوعاً ١٨فترة اإلجازة مدفوعة األجر على مدى       
 مـن الوثيقـة     ٢٤الفقـرة   (املعنية بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة          

E/C.12/AUS/CO/4(            بأن تضع الدولة الطرف استراتيجية شاملة للحد من الفقر تـسمح 
حبـسب   تعتمد تدابري حمددة  أن  ، و  وجغرافياً د موقعه اجتماعياً  يبزيادة فهم حمدداته، وحتد   

  . والسن واألصل ومكان اإلقامة واملستوى التعليمي وغريها من العواملاجلنس 
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وترحب اللجنة بالتمويل اإلضايف املخصص إلصالح مساكن السكان األصـليني،            -٧٠
وباستراتيجية سد الفجوة الرامية إىل حتسني الظروف االجتماعيـة واالقتـصادية للـسكان             

األطفـال والـشباب يف    تعرب عن بالغ القلق إزاء مدى تشرد       إال أهنا األصليني األستراليني،   
وعالوة على  . الدولة الطرف، والتراجع الشديد يف قدرة الدولة على توفري السكن االجتماعي          

 ذلك، تبدي اللجنة قلقها إزاء عجز الدولة الطرف عن تقدمي خدمات إسكان مالئمة ثقافيـاً           
  . لف اجملموعات على مراعاة االحتياجات اخلاصة ملختحرصاً
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعّجل يف مراجعة جهودها الرامية إىل معاجلـة               -٧١

مسألة تشرد األطفال والشباب من أجل االعتماد على نتائج هـذه املراجعـة لتحـسني        
الوضع يف هذا اجملال، وأن تقوم يف مرحلة الحقة بوضع إطار عمل ملعاجلة هذه املسألة مع                

كما توصيها بأن   . تبار الواجب لتجارب األطفال والشباب واحتياجاهتم اخلاصة      إيالء االع 
تضع يف هذا السياق استراتيجيات حمددة ألطفال السكان األصليني وأطفال اجملتمعـات            

 واألطفال الذين يغادرون مرافق الرعاية وأطفـال اجملتمعـات اإلقليميـة            الوافدة حديثاً 
خدماهتا االجتماعية وتنسيقها، مبا يف ذلك التعليم ودعم         بتحسني   أيضاًوتوصيها  . والنائية

الدخل ونظام الصحة ونظام اخلدمات املوّجهة إىل األشخاص ذوي اإلعاقة وُنظم العمل،            
  .حتياجات األطفال والشباب الذين يواجهون خطر التشردالمن أجل تعزيز استجابتها 

  أطفال املساجني    
" األثر املمكـن  " يلزم احملاكم مبراعاة     تطبق تشريعاً تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف        -٧٢

تالحظ بقلـق   وتعترب اللجنة ذلك أمراً إجيابياً، غري أهنا        لعقوبة ما على أسرة الشخص املدان،       
        وجود أعداد هائلة من السكان األصليني األستراليني يف السجون، سـيما النـساء، وهـو               

يف مراكز رعاية بديلة خمصصة وآمنة وغري مناسبة من         ما يؤدي يف الغالب إىل إيداع أطفاهلن        
  . الناحية الثقافية وتتسم بتدين معدالت ملّ الشمل األسري

واللجنة إذ تشري إىل توصيتها املقدمة خالل يوم املناقشة العامة الذي نظمتـه يف                -٧٣
  :، توصي الدولة الطرف مبا يلي"حقوق أطفال املساجني" بشأن ٢٠١١عام 

ة مجيع الترتيبات القضائية واإلدارية ملنع حبس األطفال من خالل          مراجع  )أ(  
تقدمي خدمات الدعم إىل األسر املعرضة للخطر واستخدام تدابري تقومي األطفال وغريهـا             

  من التدابري البديلة ملنع حبس األطفال وفصلهم عن أفراد أسرهم؛
دفـة الـيت تـسّهل      توفري ما يلزم من املوارد والدعم لتنفيذ الربامج اهلا          )ب(  
رتكاب اجلرائم، وتوفري خدمات التدخل الوقـائي واملبكـر         الفعلية ال ألسباب  لالتصدي  

  لألسر املعرضة للخطر؛
 على مصاحل الطفل الفضلى، بتـوفري املـوارد والـدعم           القيام، حرصاً   )ج(  

  والطفل خالل فترة سجنه؛) أو الوالدين(للحفاظ على العالقة بني الوالد 
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حق الطفل يف احلصول على املعلومات وإعمال هذا احلق، بغض          احترام    )د(  
مراعاة الطفل عند   واجب   أم ال عند التوقيف، والتقيد ب      النظر عما إذا كان الطفل حاضراً     

معاجلة طلب احلصول على معلومات أو تقامسها، على أال تؤثر مراعاة مـصاحل الطفـل               
  ). املعنينياألشخاص( على الشخص املعين  سلبياًالفضلى تأثرياً

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

  التعليم، مبا يف ذلك التدريب املهين واملشورة    
 ٢٠١٤-٢٠١٢ترحب اللجنة خبطة العمل الوطنية اليت وضعتها الدولة الطرف للفترة             -٧٤

فاق الشراكة الوطين املتعلق بنماء الصغار من       فيما يتعلق بتعليم أطفال السكان األصليني، وبات      
 مـن الوثيقـة     ٥٩الفقـرة   ( غري أهنا تؤكد أوجه قلقها السابقة       . أطفال السكان األصليني  

CRC/C/15/Add.268(          إزاء الصعوبات الكبرية اليت يواجهها أطفال السكان األصليني وأطفال
رار اخنفاض مستويات حضور التالميذ املناطق النائية يف احلصول على التعليم، إىل جانب استم       

من السكان األصليني وتدين مستويات معرفتهم القراءة والكتابة واحلـساب وغريهـا مـن              
كما تبدي اللجنة قلقها    . جوانب التحصيل العلمي مقارنة بنظرائهم من غري السكان األصليني        

 لتلبيـة احتياجـات     ما يكفي من التـدابري    عدم توفري نظام التعليم     إزاء تفاقم الوضع بسبب     
عزوفهم عن االلتحاق باملدرسـة  األطفال غري الناطقني باللغة اإلنكليزية، مما يفضي إىل زيادة       

  .وضعف احلضور والرسوب ويقلل احتمال إمتامهم التعليم الثانوي
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتوخي الفعالية عند التنسيق بني حكومات والياهتـا              -٧٥

لـضمان اسـتناد فـرادى      " سـد الفجـوة   "ف عليها يف إطار سياسة      وأقاليمها واإلشرا 
استراتيجيات تعليم أطفال السكان األصليني إىل السياسات السابقة الناجحـة واعتمادهـا         
باتباع هنج قائم على التعاون طويل األمد مع جمتمعات السكان األصليني وقطاع التعلـيم               

ملرشدين االجتماعيني والباحثني وموظفي قطاع     واملنظمات اجملتمعية واجملموعات املهنية مثل ا     
وهي توصيها أيضاً بضمان ما يكفي من املوارد البشرية والتقنيـة           . الصحة وأفراد الشرطة  

  .واملالية حلماية وتعزيز مناذج التعليم ثنائية اللغة على الصعيد الوطين وعلى صعيد الواليات

  الرعاية والتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة    
ترحب اللجنة مبا تقوم به اهليئة املعنية جبودة تعليم األطفال ورعايتـهم يف الدولـة                 -٧٦

. إطار وطين جلودة التعليم والرعاية يف مرحلة الطفولة املبكرة    الطرف فيما يتعلق بتنفيذ ورصد      
غري أهنا تالحظ أن خدمات الرعاية والتعليم املقدمة يف مرحلة الطفولة املبكرة تظل غري كافية               

وعالوة على ذلك، تعرب اللجنـة عـن قلقهـا ألن           . بالنسبة إىل األطفال دون سن الرابعة     
املؤسسات اخلاصة واهلادفة إىل حتقيق الربح هي اليت تقدم جلّ خدمات التعليم والرعايـة يف               

.  مما جيعل هذه اخلدمات يف متناول أقلية من األسر         ،مرحلة الطفولة املبكرة يف الدولة الطرف     



CRC/C/AUS/CO/4 

25 GE.12-45313 

 اللجنة قلق إزاء ضعف تطبيق وامتثال اإلطار الوطين جلودة التعليم والرعايـة يف              كما يساور 
  .من مقدمي هذه اخلدماتكبرية مرحلة الطفولة املبكرة بسبب وجود أعداد 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف باملضي يف حتسني جودة خدماهتا املتعلقة بـالتعليم              -٧٧
  :سيع نطاق تغطيتها، بطرق منها التاليةوالرعاية يف مرحلة مبكرة من الطفولة وتو

تقدمي هذه الرعاية على سبيل األولوية إىل األطفال املتراوحة أعمـارهم             )أ(  
   على النماء العام للطفل وتعزيز قدرات الوالدين؛ سنوات حرصا٣ًبني أقل من سنة و

زيادة توفري خدمات الرعاية والتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة جلميـع             )ب(  
 سواء أكان ذلك عن طريق      ، أو بأسعار معقولة   ألطفال من خالل توفري هذه الرعاية جماناً      ا

  خاصة؛تديرها الدولة أم مرافق مرافق 
ضمان التزام مجيع مقدمي خدمات الرعاية والتعليم يف مرحلة الطفولـة             )ج(  

  .املبكرة باإلطار الوطين جلودة التعليم والرعاية يف مرحلة الطفولة املبكرة

  البلطجة يف املدارس    
بالتدابري املتخذة ملكافحة البلطجة يف املدارس، ومنها وضع اإلطـار          ترحب اللجنة     -٧٨

، إال أهنا تظل )Bullying. No Way" (!ال للبلطجة"الوطين إلرساء األمن يف املدرسة، وبرنامج 
غـري كافيـة    قلقة بشأن استمرار تفشي هذه املمارسة، وهو ما يشي بأن األطر احلالية تظل              

  .ملعاجلة مجيع أشكال البلطجة
 توصي الدولة الطـرَف مبواصـلة       ،١٣ إذ تشري إىل تعليقها العام رقم        ،واللجنة  -٧٩

، سيما مـن خـالل      اوتكثيف جهودها الرامية إىل منع البلطجة يف املدارس والتصدي هل         
ة للمعلمـني   املعـد تطبيق وتعزيز جمموعة من األساليب التعليمية واالجتماعية والتربوية         

املدارس وإشراك الوالدين واألطفال يف ذلك، ورصد خطط املـدارس          مجيع  يف  واملوظفني  
  . رصداً كافياًوقدراهتا يف جمال التحقيق والتصدي حلاالت البلطجة

) ب(، والفقـرات    ٤٠ و ٣٩ و ٣٨ و ٣٠ و ٢٢املواد  (تدابري احلماية اخلاصة      -زاي  
  )من االتفاقية ٣٦-٣٢، واملواد ٣٧من املادة ) د(و) ج(و

  الالجئوناألطفال األطفال ملتمسو اللجوء و    
تالحظ اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهود يف سبيل نقل األطفـال واألسـر                 -٨٠

الضعيفة من مراكز احتجاز املهاجرين إىل أشكال احتجاز بديلة، مبا فيها ترتيبات االحتجاز             
  : غري أهنا قلقة بشدة إزاء.ومرافق إيواء املهاجرين العابريناجملتمعية 
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 الذي ينص علـى االحتجـاز اإللزامـي         ،قانون اهلجرة يف الدولة الطرف      )أ(  
لألطفال ملتمسي اللجوء أو الالجئني أو املهاجرين غري الشرعيني دون حتديد أجـل لـذلك              

  راجعة قضائية؛دون مو
 عدم مراعاة مصاحل الطفل الفضلى بالدرجة األوىل يف حـاالت اللجـوء             )ب(  

         والتماس اللجوء، وتناول احلاالت، عند مراعاة تلك املصاحل، من قبل مهنيني غـري مـدربني              
  مبا يكفي لتحديد املصاحل الفضلى؛

وصـاية القانونيـة علـى      للتكون  ارتفاع احتمال تضارب املصاحل عندما        )ج(  
 عـن احتجـاز     األحداث غري املصحوبني مسندة إىل وزير اهلجرة واملواطنة املسؤول أيـضاً          

  املهاجرين والبت يف وضع الالجئني وطلبات التأشرية؛
" املعاجلة خارج احلدود  "استمرار الدولة الطرف يف اتباع سياستها املسّماة          )د(  

يف  (رغم أن احملكمة العليا يف الدولة الطرف أصدرت قراراً        والالجئني  مللفات ملتمسي اللجوء    
 قضى بـأن    ٢٠١١أغسطس  /يف آب ،  )املواطنةة و ر اهلجر ي ضد وز  M70/2011قضية املّدعي   

 للقانون الدويل ولقانوهنـا     شكل انتهاكاً تمع ماليزيا   " تبادل الالجئني "حماولة الدولة الطرف    
احمللي فيما يتعلق بإتاحة وصول ملتمسي اللجوء إىل إجراءات فعالة من أجل تقييم احتياجاهتم              

 انتظار حتديد مركزهم كالجـئني؛ وتـوفري        من احلماية؛ وتوفري احلماية مللتمسي اللجوء يف      
احلماية لألشخاص الذين منحوا صفة الالجئ يف انتظار عودهتم الطوعية إىل بلداهنم األصـلية    

  .أو إعادة توطينهم يف بلد آخر
 جعل قوانينها املتعلقة باهلجرة واللجوء متوافقة       وحتث اللجنة الدولة الطرف على      -٨١

وحتَثها يف هذا الـسياق     . غريها من املعايري الدولية ذات الصلة     متاماً مع أحكام االتفاقية و    
املتعلق مبعاملة األطفال غري املـصحوبني      ) ٢٠٠٥(٦على مراعاة تعليق اللجنة العام رقم       

وعالوة على ذلك، تؤكـد اللجنـة       . واألطفال املنفصلني عن ذويهم خارج بلد منشئهم      
حتث اللجنة الدولةَ   كما  ). CRC/C/15/Add.268 من الوثيقة    ٦٤الفقرة  (توصياهتا السابقة   

  :الطرَف على القيام مبا يلي
أو /إعادة النظر يف سياستها املتعلقة باحتجاز األطفال ملتمسي اللجوء و           )أ(  

أو املهاجرين غري الشرعيني؛ وضمان تقييد احتجاز املهاجرين، إن كان ال بد            /الالجئني و 
  منه، حبدود زمنية وخضوعه ملراجعة قضائية؛

ضمان أن تراعي تشريعاهتا وإجراءاهتا املتعلقة باهلجرة واللجوء يف املقام            )ب(  
األول مصاحل الطفل الفضلى يف مجيع عمليات اهلجرة والتماس اللجوء؛ وضمان أن يعهد             

على إجراءات حتديد التدريب الكايف بتحديد املصاحل الفضلى باستمرار إىل مهنيني مدربني    
  املصاحل الفضلى؛
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الدعم تعىن باألطفال املهاجرين    /التعجيل بإنشاء مؤسسة مستقلة للوصاية      )ج(  
  غري املصحوبني؛

 M70/2011االلتزام بالقرار الصادر عن حمكمتها العليا بشأن قضية املّدعي   )د(  
أنواع احلمايـة   ، والقيام بأمور منها ضمان توفري ما يكفي من          املواطنةر اهلجرة و  يضد وز 

مللفـات  " املعاجلة خـارج احلـدود    " عن سياسة    لجوء والتخلي هنائياً  قانونية مللتمسي ال  ال
؛ وتقييم التقـارير املتعلقـة بـالظروف    "عمليات تبادل الالجئني  "ملتمسي اللجوء وعن    

. القاسية اليت يعانيها األطفال الذين أعيدوا إىل أفغانستان دون أن حتّدد مصاحلهم الفضلى            
الطرف بالنظر يف تنفيـذ املبـادئ التوجيهيـة         وعالوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة       

 ٨سيما املبدأ التوجيهي رقـم      ال  للمفوضية العليا لشؤون الالجئني بشأن احلماية الدولية،        
 ،١٩٥١من اتفاقية عام    ) واو(١ و ٢)ألف(١طلبات جلوء األطفال مبوجب املادتني      املتعلق ب 

  ؛ املتعلّق بوضع الالجئني١٩٦٧والتصديق على بروتوكول عام 

  إدارة شؤون قضاء األحداث    
 حيتـاج إىل    مـا زال  ألن نظام قضاء األحداث يف الدولة الطـرف         تأسف اللجنة     -٨٢

مع املعايري الدولية، وذلك على الرغم من توصياهتا السابقة يف يتوافق  يإصالحات جوهرية لك 
  :وتبدي اللجنة قلقها على اخلصوص إزاء األمور التالية. هذا الصدد
) أ(٧٤الفقرة  (ختاذ أي إجراء لرفع احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية          عدم ا   )أ(  

  ؛)CRC/C/15/Add.268من الوثيقة 
لضمان التعامل مع األطفال اجلاحنني املصابني مبـرضٍ        تدابري  عدم اختاذ أي      )ب(  
 أو إعاقة ذهنية باستخدام تدابري بديلة مناسبة دون اللجوء إىل اإلجراءات القـضائية            /عقلي و 

  ؛)CRC/C/15/Add.268 من الوثيقة) د(٧٤الفقرة (
قوانني معاودة  "ما يسّمى   (استمرار تطبيق التشريع املتعلق بالعقاب اإللزامي         )ج(  

شخاص دون الثامنة عشرة مبوجب القـانون اجلنـائي لواليـة         األعلى  ") اجلرم ثالث مرات  
  ؛ )CRC/C/15/Add.268 من الوثيقة) و(٧٤الفقرة (أستراليا الغربية 

استمرار حماكمة األطفال اجلاحنني دون السابعة عشرة مبوجب نظام القـانون             )د(  
  ).CRC/C/15/Add.268 من الوثيقة) ز(٧٤الفقرة (لدولة الطرف ايف اجلنائي يف إقليم كويرتالند 

  :وعالوة على ذلك، تبدي اللجنة قلقها إزاء ما يلي  -٨٣
بعة عشرة يف سجون الكبار، وإن      استمرار حاالت إيداع األطفال دون السا       )أ(  

  كان معظمهم حيبسون مبعزل عن عموم السجناء؛
التقارير املتعلقة حباالت إساءة معاملة األطفال احملتجزين يف مركز احتجـاز            )ب(  

  .الشباب يف كاميب ومركز احتجاز الشباب يف مبربي يف الدولة الطرف
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اء األحداث متماشياً متاماً مـع      توصي اللجنة الدولةَ الطرَف بأن جتعل نظام قض       و  -٨٤
، ومع سائر املعايري ذات الصلة، مبا يف ذلـك          ٤٠ و ٣٩ و ٣٧االتفاقية، وال سيما املواد     

، )قواعـد بـيجني   (قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث          
، )يـة مبـادئ الريـاض التوجيه    (ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث        

، ومبـادئ فيينـا     )قواعد هافانا (والقواعد املتعلقة حبماية األحداث اجملرَّدين من حرِّيتهم        
          التوجيهية للعمل املتعلق باألطفال يف نظام العدالة اجلنائية؛ وكذلك تعليق اللجنة العـام             

وعالوة على ذلـك،    . املتعلق حبقوق الطفل يف إطار قضاء األحداث      ) ٢٠٠٧(١٠رقم  
  :ؤكد اللجنة توصياهتا السابقة للدولة الطرف مبا يليت

رفع احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية إىل مستوى مقبـول          تنظر يف   أن    )أ(  
  ؛),CRC/C/15/Add.268 من الوثيقة) أ(٧٤الفقرة (دولياً 

أو إعاقة ذهنيـة    /أن تتعامل مع األطفال اجلاحنني املصابني مبرضٍ عقلي و          )ب(  
  ؛)CRC/C/15/Add.268 من الوثيقة) د(٧٤الفقرة (إىل اإلجراءات القضائية دون اللجوء 

أن تتخذ ما يلزم من التدابري إللغاء العقاب اإللزامـي يف إطـار نظـام                 )ج(  
، وأن )CRC/C/15/Add.268 من الوثيقة) و(٧٤الفقرة (القانون اجلنائي يف أستراليا الغربية    

  كتوريا؛يوالية فتتوخى االمتناع عن سن قانون مشابه يف 
تطبيق نظام القضاء اخلاص بالكبار يف كويرتالنـد علـى          تكف عن   أن    )د(  

  ؛)CRC/C/15/Add.268 من الوثيقة) ز(٧٤الفقرة (األطفال دون السابعة عشرة 
أن توفر ما يلزم من املوارد البشرية والتقنية واملالية لضمان حبس مجيـع             )ه(  

  ة؛األطفال اجلاحنني يف إصالحيات منفصل
أن تعجل بوضع آلية يسرية وفعالة للتحقيق يف حاالت إساءة املعاملـة              )و(  

  .والتصدي هلا يف مراكزها اخلاصة باحتجاز الشباب

  التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان  -حاء  
تشجع اللجنة الدولة الطرف على االنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية            -٨٥

      لق بإجراء تقدمي البالغات ومجيع الصكوك الرئيسية حلقوق اإلنـسان،          حقوق الطفل املتع  
مبا فيها االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، واالتفاقية الدولية            
        حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية منظمـة العمـل الدوليـة              

  .ال املرتليني، وذلك يف سبيل مواصلة تعزيز إعمال حقوق الطفل بشأن العم١٨٩رقم 
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  املتابعة والنشر  -طاء  
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيـذ هـذه               -٨٦

التوصيات تنفيذاً تاماً باختاذ إجراءات منها إحالتها إىل أعضاء جملس الوزراء وإىل الربملان             
ليمية واحلكومات احمللية، كي تنظر فيها بشكل مالئم وتتخذ املزيـد مـن             واهليئات اإلق 

  .اإلجراءات بشأهنا
وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح على نطاق واسع وبلغات البلـد               -٨٧

) املالحظـات اخلتاميـة  (تقريرها الدوري الرابع والردود اخلطية اليت قدمتها والتوصيات    
، للجمهور عامةً   )على سبيل الذكر ال احلصر    (ك عن طريق اإلنترنت     مبا يف ذل  املتصلة هبا،   

وملنظمات اجملتمع املدين وجمموعات الشباب واجملموعات املهنية واألطفال هبـدف إثـارة            
  .النقاش وإشاعة الوعي باالتفاقية وتنفيذها

  التقرير املقبل  -ياء  
الـدوريني   لتقريريهـا  اجلـامع تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تقدم تقريرها    -٨٨

 وأن تدرج فيهما معلومات عن      ٢٠١٨يناير  / كانون الثاين  ١٥اخلامس والسادس حبلول    
وتوجه اللجنة االنتبـاه إىل     . هذه املالحظات اخلتامية  ومتابعة التوصيات الواردة يف     تنفيذ  

تـشرين   ١مبادئها التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير مبوجب املعاهدات، اليت اعتمدهتا يف           
وتذكر الدولة الطرف بأن تقاريرها     ) Corr.1 و CRC/C/58/Rev.2 (٢٠١٠أكتوبر  /األول

.  صـفحة  ٦٠املقبلة ينبغي أن متتثل هذه املبادئ التوجيهية وأال يتجاوز عدد صـفحاهتا             
.  للمبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير    وفقاًوحتث اللجنة الدولة الطرف على تقدمي تقريرها        

 تقرير يتجاوز عدد الصفحات األقصى، سُيطلب إىل الدولة الطـرف أن            ويف حال تقدمي  
ر اللجنة الدولـة    وتذكّ. تراجعه وأن تعيد تقدميه وفقاً للمبادئ التوجيهية املذكورة أعاله        

هيئة املعاهدة لن تكون مـضمونة إذا مل تـتمكن          كي تنظر فيه    الطرف بأن ترمجة التقرير     
  .رة ثانيةالدولة الطرف من مراجعته وتقدميه م

        


