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  جلنة حقوق الطفل

املالحظات اخلتامية املتعلقة بالتقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثالث            
     / أيـار  ٢٩(والرابع لقربص اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا الـستني          

  )٢٠١٢يونيه / حزيران١٥ - مايو 

نظرت اللجنة يف التقرير اجلامع للتقريرين الـدوريني الثالـث والرابـع لقـربص                -١
(CRC/C/CYP/3-4)    ـ  ٣٠ املعقـودتني يف     ١٧٠١ و ١٧٠٠ يف جلستيها     ٢٠١٢ مـايو /ارأي

ـ  ١٥ املعقـودة يف     ١٧٢٤، واعتمدت يف جلستها     )1701 و CRC/C/SR.1700 انظر(   /رانحزي
  .املالحظات اخلتامية التالية) CRC/C/SR.1724انظر ( ٢٠١٢ يونيه

  مقدمة  -أوالً  

ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها اجلامع للتقريـرين الـدوريني الثالـث        -٢
بالردود اخلطيـة    وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة املتعلقة بتقدمي التقارير، كما ترحب           والرابع

تعرب اللجنـة عـن    و. (CRC/C/CYP/Q/3-4/Add.1)سائل اليت وضعتها اللجنة     على قائمة امل  
  . متعّددةلقطاعاتاملمثل تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف 

  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته  -ثانياً  

  : وتعترب ذلك خطوة إجيابيةتاليةاعتماد التدابري التشريعية البترحب اللجنة   -٣
تعديل قانون محاية الشباب أثناء العمل وقواعد السالمة والصحة يف العمل             )أ(  

  ؛٢٠١٢يف عام ) محاية الشباب(
 أكـرب  لتحقيق امتثاله بقدر     ٢٠٠٩تعديل قانوهنا املتعلق بالالجئني يف عام         )ب(  

  ماية الدولية؛ األورويب اخلاصة باللجوء ومعايري احللقوانني االحتاد
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  ؛٢٠٠٧قانون مكافحة االجتار بالبشر واستغالهلم ومحاية الضحايا يف عام   )ج(  
رفـع احلـد     الذي يقضي ب   ،٢٠٠٦) ١(١٨القانون اجلنائي رقم    ) تعديل(  )د(  

  ؛٢٠٠٦ عاماً يف عام ١٤األدىن لسن املسؤولية اجلنائية إىل 
  ؛٢٠٠٥ يف عام هبنملشتبه قانون محاية أطفال النساء احملكوم عليهن أو ا  )ه(  
  ؛٢٠٠٤عادة تأهيل املدانني يف عام قانون إ  )و(  

  :وترحب اللجنة أيضاً بالتصديق أو التوقيع على الصكوك التالية  -٤
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفـال يف            )أ(  

  ؛٢٠١٠املنازعات املسلحة يف عام 
  ؛٢٠١١ ذوي اإلعاقة يف عام اتفاقية حقوق األشخاص  )ب(  
الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة يف            )ج(  

  ؛٢٠١١ عام
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة           )د(  

  ؛٢٠٠٩أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف عام 
  .٢٠٠٧ يف عام لية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسرياالتفاقية الدو  )ه(  

  :وترحب اللجنة أيضاً بالتدابري املؤسساتية والسياساتية التالية  -٥
   ؛٢٠١٠إنشاء جلنة استشارية للشباب يف عام   )أ(  

     يف٢٠١٢-٢٠٠٩اعتماد استراتيجية وطنية ملكافحة املخـدرات للفتـرة          )ب(  
  ؛٢٠٠٩عام 

  خطة عمل وطنية ملنـع العنـف يف حمـيط األسـرة ومكافحتـه              اعتماد  )ج(  
  .٢٠٠٨يف عام  ٢٠١٣-٢٠٠٨ للفترة

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ االتفاقية  -ثالثاً  

الدولة الطرف،   أن   اليت تفيد  )٥، الفقرة   CRC/C/15/Add.205( مالحظتها    اللجنة كررت  -٦
 أراضي قُربص، ليـست يف       جزء من   وأسفرت عن احتالل   ١٩٧٤نتيجة أحداٍث وقعت عام     

 هلا مبمارسة السيطرة على مجيع أراضيها، وبالتايل ال ُيمِكنـها كفالـة تطبيـق           وضعٍ يسمح 
بيد أنَّ اللجنة ال يزال يساورها القلـق لتعـذر          . االتفاقية يف املناطق اليت ال َتخضع لسيطرهتا      

   .اضي املُحَتلَّةإمكانية تقدمي أية معلومات عن األطفال الذين يعيشون يف األر
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  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -رابعاً  

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

  التوصيات السابقة للجنة    

ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتنفيذ املالحظات اخلتامية اليت أبدهتا              -٧
بيد أن اللجنـة    . (CRC/C/15/Add.205) بشأن التقرير الدوري السابق للدولة الطرف        اللجنة

  .تأسف ألن بعض توصياهتا الواردة يف التقرير مل تعاجل بشكل كامل
حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الضرورية ملعاجلة التوصـيات          -٨

،  فعالةًقرير الدوري الثاين اليت مل تنفذ بعد معاجلةًالواردة يف املالحظات اخلتامية املتعلقة بالت
 ومجع البيانـات، وإدارة شـؤون       ،سيما تلك املتعلقة بالتشريعات، وختصيص املوارد      وال

  . قضاء األحداث

  التشريع    

بيد أهنا تعرب عن قلقها ألن مشروع . تنوه اللجنة بالتقدم احملرز يف عدد من اجملاالت         -٩
وتشري اللجنة يف   . رفاه األطفال ورعايتهم ومحايتهم مل يطبق بعد      املتعلق ب الدولة الطرف   قانون  

  . محاية حقوق الطفلجمال  وجود ثغرات طويلة األمد وخطرية يفإىل استمرار السياق هذا 
 قانون رفاه األطفال ورعايتـهم      ُتعّجل باعتماد توصي اللجنة الدولة الطرف بأن        -١٠

   ،CRC/C/15/Add.205(اللجنـة توصـيتها الـسابقة       وإضافة إىل ذلك، تكرر     . ومحايتهم
اليت حتث فيها الدولة الطرف على اختاذ تدابري فعَّالة لكفالة توافق تـشريعاهتا             ) ٩الفقرة  

  . احمللية توافقاً تاماً مع مبادئ االتفاقية وأحكامها، ال سيما يف جمال قضاء األحداث

  التنسيق    
جود آلية يف الدولة الطرف تتيح تنسيق األنشطة بني    يساور اللجنة القلق أيضاً لعدم و       -١١

  .  االتفاقية على مجيع مستويات الدولةلتنفيذالوزارات والدوائر 
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ضمان اختاذ تدابري إلنشاء آلية فعالة لتنسيق تنفيذ   -١٢

ة علـى مجيـع     السياسات املتعلقة حبقوق الطفل بني مجيع اهليئات واملؤسسات ذات الصل         
يلزم   توفري ما  ضمانوُتشجع اللجنة الدولة الطرف، أثناء قيامها بذلك، على         . املستويات

 ة ومتماسـك  ةسياسات شامل تنفيذ  هلذه اآللية من املوارد البشرية والتقنية واملالية لتنسيق         
  . يف جمال حقوق الطفلومتناسق على املستويني الوطين واحمللي
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  الرصد املستقل    
ب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتعيني مفوض معين حبماية حقوق األطفال            تعر  -١٣

بوصفه مؤسسة مستقلة تضطلع مبهام مشاهبة ملهام أمني املظامل، مبا يف ذلك االضطالع بوالية              
ـ  الواليةأن  اللجنة  وتعترب  .  بالنيابة عن األطفال   ورفع الدعاوى  الشكاوى   تلقي  صالحيات وال

خطوة إجيابية، لكنها تعرب عن قلقها ألن حمدودية املوارد البـشرية           ثل  متاملمنوحة للمفوض   
 حتول دون قيامه بدوره يف رصد تنفيذ االتفاقية على           ملكتب املفوض  واملالية والتقنية املخصصة  

أيضاً ألنه ال يوجد لدى املفوض املعين حبقوق األطفال         وتعرب اللجنة عن قلقها     . حنو مستقل 
. آليات إنفاذ تتيح فرض قراراهتما    ) أمني املظامل (إلدارة وحقوق اإلنسان    وال املفوض املعين با   

مـا يتعلـق     إزاء تكليف املفوض مبهام متعددة، منها     وإضافة إىل ذلك، يساور اللجنة القلق       
   .الرصد املستقلهو الدور الرئيسي للمفوض ، مما جيعل من غري الواضح أن البياناتوبالتنسيق 

املتعلق بدور املؤسـسات الوطنيـة      ) ٢٠٠٢(٢جنة العام رقم    مراعاة لتعليق الل    -١٤
 حتـث    من االتفاقيـة،   ٤املستقلة حلقوق اإلنسان يف تعزيز حقوق الطفل ومحايتها واملادة          

وجه السرعة تدابري مناسبة لضمان تزويد املفـوض        على   أن تتخذ اللجنة الدولة الطرف    
وارد البشرية والتقنية واملاليـة لكـي       املعين حبماية حقوق الطفل يف البلد مبا يكفي من امل         

عاجلة الشكاوى املقدمة   مبسيما فيما يتعلق     يتمكن مكتبه من االضطالع مبهامه بفعالية، وال      
كفالة توفري سـبل    بظروف الطفل و  ، سريعة وتراعي    بالنيابة عنهم معاجلةً  من األطفال أو    

  .االنتصاف من االنتهاكات يف إطار االتفاقية

  ختصيص املوارد    
 للـربامج   املخّصـصة زادت الدولة الطرف بشكل كبري من حجم املوارد املاليـة             -١٥

بيد أنه على الرغم من التوصية السابقة للجنـة  . واخلدمات اليت تستفيد منها األسر بوجه عام   
 املبلغ والنسبة املُنفقَني من ميزانية الدولة إلعمال حقوق األطفال        بدقة  الدولة الطرف   تبّين  بأن  

)CRC/C/15/Add.205   فإن اللجنة تأسف ألن الدولة الطرف مل تتمكن مـن           )١٦، الفقرة ،
واضحة وحتدد خمصصات   اعتماد عملية ميزنة تراعي حقوق الطفل       من  تقدمي هذه املعلومات و   
   .لتنفيذ االتفاقية بفعالية

 من االتفاقية، فتكرر توصيتها الـسابقة       ٦ و ٤ و ٣ و ٢تشدد اللجنة على املواد       -١٦
، بأن ُتويل عنايةً خاصةً للتنفيذ التـام        )١٦الفقرة   ،CRC/C/15/Add.205( الطرف   للدولة
 من االتفاقية بإعطاء األولوية، لدى ختصيص اعتمادات امليزانية، إلعمال احلقوق           ٤للمادة  

االقتصادية واالجتماعية والثقافية لألطفال، وال سيما لألطفال الذين ينتمون إىل الفئـات            
وعالوة على ذلـك، ُتوصـي      ". املوارد املتاحة ... إىل أقصى حدود    "ياً،  احملرومة اقتصاد 

اللجنة الدولة الطرف بأن ُتحدِّد املبلغ والنسبة املُنفقَني من ميزانيـة الدولـة، بواسـطة               
املؤسسات أو املنظمات العامة واخلاصة، إلعمال حقوق األطفال حىت يتسىن تقييم تـأثري             
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الوصول إىل اخلدمات املُقدَّمة إىل األطفال يف القطاعات        تيسريمن حيث    ومفعوهلا   النفقات
  .املختلفة ونوعيتها وفعاليتها

  مجع البيانات    
لعدم وجود سجل وطين مركزي يف الدولة الطـرف   تشعر بقلق بالغ    ال تزال اللجنة      -١٧

ط ربدون أي   إن كل وزارة ودائرة تدير نظاماً خاصاً هبا جلمع البيانات           جلمع البيانات حيث    
ويف هذا السياق، تعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء الـنقص احلـاد يف             . أو تنسيق فيما بينها   

أقليـات  األرياف واالنتمـاء إىل     /البيانات املصنفة حبسب مجلة أمور، منها اإلقامة يف املدن        
  .واألصل اإلثين والدين واإلعاقة

نشاء نظام شامل جلمـع     اختاذ تدابري إل  ب  التعجيل حتث اللجنة الدولة الطرف على      -١٨
البيانات وحتليلها ورصدها على أن تكون مصنفة حبسب العمر ونوع اجلـنس واألصـل             

وتوصي اللجنة الدولة الطـرف  . اإلثين واملنطقة اجلغرافية واخللفية االجتماعية االقتصادية   
 لديها هبدف استغاللالقائمة نظم مجع البيانات باستعراض بصفة خاصة لدى القيام بذلك، 

نشاء نظام شامل ومركـزي جلمـع اإلحـصاءات         من االستعراض إل  النتائج املستخلصة   
املصنفة وغريها من املعلومات بصورة منتظمة فضالً عن وضع مؤشرات للحقوق اخلاصة            

  .باألطفال

  النشر والتوعية    
 إجيابية أنشطة التوعية اليت تضطلع هبا الدولة الطرف لنـشر           كخطوةتالحظ اللجنة     -١٩
يف أنـشطة   املنظمات الشبابية واألطفال يف املدارس،      إىل جانب   شاركة  املاقية من خالل    االتف
 واالحتفال باألسبوع السنوي للطفل     ٢٠٠٧نشر ميثاق املواطن املتعلق باألطفال يف عام        منها  

زال  ي بيد أن اللجنة ال   . ة حقوق الطفل  يف تشرين الثاين ووالية املفوض املعني حديثاً املعين حبماي        
وتالحظ اللجنـة   . تدين الوعي العام بوجود االتفاقية وبأمهيتها     إزاء استمرار   ساورها القلق   ي

أيضاً أنه على الرغم من أن والية املفوض تتضمن نشر املعلومات عن حقـوق الطفـل               بقلق
 هبـذا   اليت تتيح له االضطالع   كافية  الوارد  املالية و املعتمادات  ال ا ، فإنه يفتقر إىل   والتوعية هبا 

  .عمل بفعاليةال
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري فورية إلدراج برامج إلزاميـة تتعلـق               -٢٠

حبقوق اإلنسان واالتفاقية يف مناهجها الدراسية وبراجمها التدريبية جلميع املهنيني العاملني           
ملتمـسي  ختـص    اليت    احلاالت سيما يف املناطق الريفية ويف     مع األطفال أو ألجلهم، وال    

وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بـأن تزيـد         . للجوء والالجئني واملشردين داخلياً   ا
عـن  ، مبا يف ذلـك   وإذكاء الوعي هبااملوارد املخصصة لنشر املعلومات املتعلقة باالتفاقية 

سيما عن طريق    تعزيز مشاركة وسائط اإلعالم على حنو يراعي ظروف الطفل، وال         طريق  
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اإلذاعة والتلفزيون واإلنترنت وغريها من وسـائط اإلعـالم         زيادة استخدام الصحافة و   
  .وإشراك الطفل بفعالية يف أنشطة توعية اجلمهور

  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (املبادئ العامة   -باء  

  عدم التمييز    
تالحظ اللجنة مشروع القانون املتعلق برفاه األطفال ورعايتهم ومحايتهم يف الدولـة        -٢١

ذي يتضمن مبدأ عدم التمييز بوصفه مبدأ عاماً يف مجيـع اإلجـراءات القانونيـة،    الطرف ال 
إزاء تـشعر بـالقلق     بيد أن اللجنة ال تزال      . أو القضائية /ويشمل ذلك اإلجراءات اإلدارية و    

  .استمرار التمييز ضد األطفال من أصل تركي ومن األقليات األخرى
نة الدولة الطرف على مضاعفة جهودهـا        من االتفاقية، حتث اللج    ٢وفقاً للمادة     -٢٢
منـها  بوسائل  عتماد استراتيجية استباقية وشاملة للقضاء على التمييز على أية أسس،           ال

برنامج حمدد اهلدف يعاجل على وجه التحديد التمييـز ضـد األطفـال             وضع  النظر يف   
  . املنحدرين من أصل تركي واألقليات اإلثنية األخرى

  مصاحل الطفل الفضلى    

تعرب اللجنة عن قلقها من أن مبدأ مصاحل الطفل الفضلى غري معروف على نطـاق         -٢٣
واسع ومل يدرج على النحو املناسب أو يطبق باتساق يف مجيع اإلجراءات التشريعية واإلدارية              

  . تؤثر عليهمووالقضائية ومجيع السياسات والربامج واملشاريع اليت تتعلق باألطفال 
لة الطرف بتكثيف جهودها إلمتام اعتمـاد مجيـع مـشاريع           توصي اللجنة الدو    -٢٤

وحتث اللجنة الدولة الطرف كذلك     . القوانني اليت تويل أمهية ملبدأ مصاحل الطفل الفضلى       
على تعزيز جهودها لضمان التعريف مببدأ مصاحل الطفل الفضلى علـى نطـاق واسـع               

ات التشريعية واإلداريـة    وإدراجه على النحو املناسب وتطبيقه باتساق يف مجيع اإلجراء        
. تؤثر علـيهم  ووالقضائية ويف مجيع السياسات والربامج واملشاريع اليت تتعلق باألطفال          

وتشجع اللجنة الدولة الطرف يف هذا اخلصوص، على وضع إجراءات ومعايري لتقـدمي              
إرشادات بشأن حتديد مصاحل الطفل الفضلى يف كل جمال وتعميمها علـى مؤسـسات              

. ئـات التـشريعية   اكم والسلطات اإلدارية واهلي   احملتماعية العامة واخلاصة و   الرعاية االج 
وأن ستند مجيع األحكام والقرارات القضائية واإلدارية إىل هذا املبـدأ           وينبغي أيضاً أن ت   

  .على النحو املشار إليه أعالهاملتبعة املعايري تبني 

  احلق يف احلياة والبقاء والنمو    
عة التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف خلفض العـدد اإلمجـايل           ترحب اللجنة مبجمو    -٢٥

للوفيات واإلصابات، لكنها تعرب عن قلقها ألنه ال تزال هناك أعداد كبرية مـن األطفـال                
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 أعلـى   اليت تعد معدالهتا معدالهتا يف الدولة الطـرف مـن         الذين يتعرضون حلوادث املرور     
  .املعدالت يف أوروبا

ولة الطرف بأن تواصل تعزيز جهودها لتحسني السالمة علـى          توصي اللجنة الد    -٢٦
صابات والوفيات اليت تتسبب فيها حوادث املرور عـن       واحلد من ارتفاع عدد اإل    الطرق  

  . طريق اختاذ املزيد من املبادرات اليت تتعلق بالسالمة على الطرق والتوعية

  احترام آراء الطفل    
. يتسم بالفعاليـة والنـشاط    شاء برملان لألطفال    تثين اللجنة على الدولة الطرف إلن       -٢٧

تقدمي املـشورة يف    ة ل صفرلشباب  يتيح ل وترحب اللجنة أيضاً بإنشاء جملس للشباب القربصي        
بيـد أن   . ويدعم تنفيذ الربامج الشبابية اليت حتظى مبوافقة جملس الـوزراء         ختصهم  السياسات  

  :يلي اللجنة تعرب عن قلقها إزاء ما
األموال واملوارد الكافية جمللس الشباب لكي يضطلع مبهامـه         عدم ختصيص     )أ(  
من مسامهات خمصصة من    اجمللس يتأتى باألساس    التمويل الذي حيصل عليه     ، حيث إن    بفعالية

  اجملتمع املدين؛
 مع مراعاة  ،عدم أخذ آراء األطفال يف االعتبار دوماً يف اإلجراءات القضائية           )ب(  
  النضج؛درجة السن و

والتقيد جيداً مببدأ احترام آراء األطفـال يف الـسياق العـام            إلملام  اعدم    )ج(  
  .للمجتمع القربصي

املتعلـق  ) ٢٠٠٩(١٢م   من االتفاقية وتعليق اللجنة العام رق      ١٢يف ضوء املادة      -٢٨
  :إليه، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يليحبق الطفل يف أن ُيستمع 

لس الشباب لـضمان متكنـه مـن        زيادة األموال واملوارد املخصصة جمل      )أ(  
االضطالع مبهمته بفعالية بوصفه منرباً للتعبري عن آراء الطفل بشأن السياسات احلكومية            

   بشأهنا؛ ودعم تنفيذ الربامج احلكومية املتعلقة بالشباب يف ظل االحترام الكامل آلراء الطفل
تبار مـع   تدابري تشمل سن تشريع لضمان أخذ آراء الطفل يف االع         اختاذ    )ب(  

، مبا يف ذلـك يف      ختصهنضجه يف مجيع القرارات اليت      درجة  املراعاة الواجبة لسن الطفل و    
  اإلجراءات القضائية؛

تنظيم محالت توعية لتيسري فهم األسر والكبار واحترامهم حلق الطفـل             )ج(  
    إتاحة الفرص لألطفال للمـشاركة يف القـضايا        السعي بنشاط إىل    يف التعبري عن آرائه و    

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

  العقوبة البدنية    
تعرب اللجنة عن قلقها إزاء القبول االجتماعي الواسع النطاق للعقوبـة البدنيـة يف               -٢٩

بـالعنف يف  علق وإضافة إىل ذلك، تالحظ اللجنة أن قانون الدولة الطرف املت    . الدولة الطرف 
 حيظر العقوبة البدنية، لكنها تعـرب  ٢٠٠٠لعام ) منع العنف ومحاية الضحايا   ( حميط األسرة 

احلق ألي أب أو مدرس     "متنح  ، اليت   )١٩٥٦( من قانون األطفال     ٥٤ادة  عن قلقها من أن امل    
      ،"يسلط عليـه عقوبـة    إعالته أن   يتويل  أو شخص آخر ميلك سلطة مشروعة على الطفل أو          

  . ال تزال سارية
من توعية وتثقيف اجلمهور    لتوصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة تنظيم محالت          -٣٠

ألشكال البديلة للتأديب، وهي أشكال خالية من العنـف وقائمـة علـى    أجل الترويج ل 
وعالوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغـاء         . املشاركة لتنشئة الطفل وتربيته   

لضمان أن تنص مجيع التشريعات علـى       ) ١٩٥٦(احة من قانون األطفال      صر ٥٤املادة  
احلظر الصريح جلميع أشكال العقوبة البدنية املرتلة باألطفال يف مجيع األوسـاط، مبـا يف               

  . ذلك يف املرتل

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

  األطفال احملرومون من البيئة األسرية    
تالحظ اللجنة كتطور إجيايب أنه أصبح بإمكان الدولة الطرف إيداع األطفال ما بني               -٣١

إيداعهم يف   عوضاً عن    احلاضنةسن صفر ومخس سنوات احملرومني من بيئة أسرية لدى األسر           
اء االجتاه الذي ينحو إىل إيداع األطفال الـذين        بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إز      . مؤسسات

سيما األطفال الذين يعانون من   مرافق الرعاية املؤسسية، وال   يف   سنوات   ٥تزيد أعمارهم عن    
ويف هذا السياق، تعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عدم كفاية التدريب            . صعوبات سلوكية 

  .كاملقدم إىل أخصائيي الرعاية يف مرافق الرعاية تل
توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز الدعم املقدم إىل األسر احلاضنة، وتوصيها،             -٣٢

لدى القيام بذلك، بأن توجه عناية خاصة إىل زيادة نسبة األطفال املودعني لدى األسـر               
احلاضنة الذين هم فوق سن اخلامسة واحملرومني من بيئة أسرية واألطفال الذين يعانون من              

وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بضمان تقدمي التدريب املناسـب          . صعوبات سلوكية 
إىل مقدمي الرعاية يف مرافق رعاية الطفل املؤسسية، ويشمل ذلـك التـدريب املتعلـق               

وتوصي اللجنة الدولة الطرف لدى قيامها بذلك بإنشاء نظام يسمح بـإجراء            . باالتفاقية
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ملرافق وضمان إتاحـة الفرصـة لألطفـال         لنوعية الرعاية املقدمة يف تلك ا      منتظمتقييم  
املشمولني هبذا النوع من الرعاية للوصول إىل آلية فعالة لتقدمي الشكاوى واحلصول على             

  .أو اإلمهال/سبل االنتصاف عندما يتعرضون لإليذاء و

  التبين    
على اعتمـاد   اهليئة التشريعية    موافقة   التماستالحظ اللجنة أن الدولة الطرف بصدد         -٣٣
ألنه إىل حـني اعتمـاد   تشعر بالقلق ومع ذلك، ال تزال اللجنة . وع قانون جديد للتبين   مشر

مشروع القانون اجلديد، فإن قانون التبين يف الدولة الطرف ال ميتثـل بالكامـل لالتفاقيـة                
  .األطفال والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويلوالتفاقية الهاي بشأن محاية 

 بالتماس سن مشروع قانوهنـا اجلديـد         بالتعجيل دولة الطرف توصي اللجنة ال    -٣٤
لتبين والعمل لدى القيام بذلك على ضمان امتثال مجيع جوانب إجراءات التبين            املتعلق با 
لالتفاقية والتفاقية الهاي بشأن    امتثاالً تاماً    ، سواء الوطنية أم املشتركة بني البلدان      ،لديها

  .لتبين على الصعيد الدويلمحاية األطفال والتعاون يف جمال ا

  العنف ضد األطفال، مبا يف ذلك إيذاؤهم وإمهاهلم    
 من  ٢٠٠٨-٢٠٠٧تالحظ اللجنة محلة التوعية اليت نظمت على نطاق البلد للفترة             -٣٥

أجل توعية عامة الناس مبسألة العنف املرتيل وإيذاء األطفال واحلمالت اليت نظمتها اللجنـة              
 إزاء  تشعر بـالقلق   بيد أن اللجنة ال تزال       .سرة ومكافحته  حميط األ  االستشارية ملنع العنف يف   

       النـساء واألطفـال والتـسامح االجتمـاعي    الذي يستهدف استمرار انتشار العنف املرتيل     
  :يلي وعلى وجه التحديد، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما. الثقايف به
 استمرار ارتفاع يف ظل املرتيل عدم كفاية التدابري القائمة املتخذة ضد العنف   )أ(  

  معدالت هذا العنف وعدم إجراء أي تقييم لفعالية هذه التدابري؛
  دون دعم أو ملجأ حلمايتهم؛ار وجود أعداد كبرية من الضحايا استمر  )ب(  
استمرار وجود نقص يف البيانات اإلحصائية املتعلقة بالعنف يف حميط األسرة             )ج(  

  ؛)٤٥، الفقرة CRC/C/15/Add.205(ابقة اليت أبدهتا اللجنة على الرغم من املالحظة الس
عدم توافر نظام فعال ومتاح للجميع لإلبالغ عن قضايا العنـف املـرتيل               )د(  

  .والتحقيق فيها
اعتماد استراتيجية فعالـة ملكافحـة      التعجيل ب حتث اللجنة الدولة الطرف على        -٣٦

وعلى . ة الضرورية لتنفيذ هذه االستراتيجية    العنف املرتيل وختصيص املوارد البشرية واملالي     
  :وجه التحديد، حتث اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي
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إجراء تقييم مستقل ومنهجي بشأن فعالية التدابري احلالية للقضاء علـى             )أ(  
  العنف املرتيل هبدف استخدام نتائج التقييم يف حتسني هذه التدابري؛

ء متخصصة للضحايا أو لألشـخاص املعرضـني        ضمان إتاحة دور إيوا     )ب(  
  للعنف من أجل التكفل التام بأمنهم وبسالمتهم البدنية والعقلية؛

بشأن متابعة حـاالت    معلومات ُمَحدَّدة    تقريرها الدوري القادم     تضمني  )ج(  
اإلساءة اليت ُتّبلغ هبا خدمات الرعاية االجتماعية، وكذا معلومات عن مشروع البحـث             

علـى  جمـّدداً    مع التركيـز     اإلساءة إىل األطفال يف قُربص    نطاق  علَن عنه بشأن    الثاين املُ 
  ؛)٤٦، الفقرة CRC/C/15/Add.205(توصيتها السابقة 

إنشاء آلية متاحة للجميع وفعالة للتحقيق الفوري واالنتصاف يف قضايا            )د(  
  .العنف املرتيل

التصديق على  ب  التعجيل وإضافة إىل ذلك، حتث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على          
  .اتفاقية جملس أوروبا بشأن محاية األطفال من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي

وتعليق ) A/61/299(وباإلشارة إىل دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال   -٣٧
املتعلق حبق الطفل يف التحرر من مجيع أشكال العنـف،          ) ٢٠١١(١٣اللجنة العام رقم    

  : اللجنة الدولة الطرف كذلك على القيام مبا يليتشجع
إيالء أولية للقضاء على مجيع أشكال العنف ضد األطفال، بطرق منـها              )أ(  

ضمان تنفيذ توصيات دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال مع إيالء اهتمـام              
  خاص لقضايا اجلنسني؛

صيات الدراسة يف تقريرها تقدمي معلومات تتعلق بتنفيذ الدولة الطرف تو        )ب(  
سيما التوصيات اليت أكدها املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبـسألة         ، وال القادمالدوري  

  :العنف ضد األطفال وبصفة خاصة ما يلي
وضع استراتيجية شاملة وطنية يف كل دولة ملنع مجيع أشكال العنف ضد             '١'

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

  يف مجيع األوساط؛ 
توحيد النظام الوطين جلمع البيانات وحتليلها ونشرها ووضـع خطـة            '٣'

  .للبحوث بشأن العنف ضد األطفال
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 ٢٣و) ٣الفقرة   (١٨ و ٦املواد  (اإلعاقة وخدمات الصحة األساسية والرعاية        -هاء  
  )من االتفاقية) ٣-١الفقرات (٢٧ و٢٦ و٢٤و

  ال ذوو اإلعاقةاألطف    
الذين يعانون مـن صـعوبات يف       ترحب اللجنة بإنشاء آلية لتحديد ودعم األطفال          -٣٨

نفسية ومشاكل أخرى، وهي آلية أنشأهتا وزارة التعليم والثقافة يف الدولة التعلم ومن مشاكل    
تعليم بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها ألن الدولة الطرف مل تدرج يف قانوهنا تعريفاً لل              . الطرف
وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك لعدم كفاية التدابري املتخذة يف سبيل ضمان إتاحـة     . الشامل

  .اإلمكانية جلميع األطفال ذوي اإلعاقة لدخول املدارس العادية
.  يف تشريعاهتا   تعريف واضح للتعليم الشامل    بإدراجتوصي اللجنة الدولة الطرف       -٣٩

عتماد تدابري تشمل وضع تسهيالت معقولـة يف        وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك با     
مجيع املدارس لضمان متكني األطفال ذوي اإلعاقة من ممارسة حقهم يف التعلـيم وكفـل               

  .إمكانية التحاقهم بنظام التعليم العادي

  صحة املراهقني    
         ترحب اللجنة باستراتيجية الدولـة الطـرف الوطنيـة ملكافحـة املخـدرات               - ٤٠
  الرامية إىل رصد حتسني اإلجراءات اليت تتخذها دوائرها ومنظماهتـا          ٢٠١٢-٢٠٠٩ للفترة

إزاء ارتفـاع   يساورها القلـق    زال  ياملشاركة يف مكافحة تعاطي املخدرات، لكن اللجنة ال         
  . يف حقوق األطفاللكحول والتبغ واملخدرات وغريها من املواد الضارةاُمعدَّالت استهالك 

 )٢٠٠٣(٤ لطرف، مراعيةً يف ذلك تعليق اللجنة العام رقم       توصي اللجنة الدولة ا     -٤١
 بأن تقوم بـصورة منتظمـة   بشأن صحة املراهقني والتنمية يف إطار اتفاقية حقوق الطفل،     

التـدابري  وأن تتخـذ    شاملة عن تعاطي الكحول والتبغ بـني األطفـال          جبمع معلومات   
 وتوصي اللجنة أيضاً الدولة     .الضرورية للتطبيق الفعال حلظر بيع هذه املنتجات لألطفال       

يف حظر اإلعالن عن املنتجات الكحولية والتبغ يف التلفزيون واإلذاعـة         بأن تنظر   الطرف  
واملنشورات واإلنترنت وغريها من وسائط اإلعالم اليت تكون عادة يف متناول األطفـال             

  .واملراهقني

  الرضاعة الطبيعية    
. مات املتعلقة حبالة الرضاعة الطبيعية يف قربص      اللجنة عن قلقها إزاء قلة املعلو     تعرب    -٤٢

من أجل تنفيذ    EC/2006/131وتالحظ اللجنة أن قربص صدقت على توجيه االحتاد األورويب          
، لكن اللجنة تشري إىل أن هذا التوجيه أقل مشولية مـن            املدونة الدولية لتسويق بدائل لنب األم     
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 مل تنفذ بعد مبادرة املستـشفيات املالئمـة         وتأسف اللجنة أيضاً ألن الدولة الطرف     . املدونة
   .لألطفال

توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية لرصد تغذية املواليد واألطفـال بـصورة               -٤٣
 الدولة الطرف لدى قيامها بذلك بأن توجه اهتماماً خاصـاً يف تقريرهـا    وتوصي. منتظمة
ة اخلالصة للرضع حىت سن سـتة        ملعدالت بدء الرضاعة الطبيعية والرضاعة الطبيعي      القادم
 وإضافة إىل ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تشريعاهتا الناظمة لتـسويق             .أشهر

. املدونة الدولية لتـسويق بـدائل لـنب األم   بدائل لنب األم هبدف االمتثال الكامل ملعايري  
يات املالئمـة  وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف باختاذ تدابري لتنفيذ مبـادرة املستـشف       

  تقدمي األموال الكافية ورصد التقدم احملـرز يف تنفيـذها           عن طريق  لألطفال، مبا يف ذلك   
  .ومعدالت جناحها

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

  ان التدريب واإلرشاد املهنيالتعليم، مبا يف ذلك    
فيما يتعلق باملناطق ذات األولوية      لدولة الطرف ة اليت تتبعها ا   بالسياساللجنة  ترحب    -٤٤

أكثر تنوعاً على أساس غري متييـزي،     الوصول إىل تعليم      رياليت ترمي إىل تيس   يف جمال التعليم و   
  :لكنها تعرب عن قلقها إزاء ما يلي

استمرار حمدودية الفرص املتاحة لألطفال القبارصة الناطقني بالتركية لتلقي           )أ(  
   لدروس اللغة؛احملدود السياق األم ما عداالتعليم بلغتهم 

 الطفولـة   الشاملة يف مرحلـة    والتعليم   التنشئة مرافق ومؤسسات   توفُّر قلة  )ب(  
  سيما لألطفال دون سن الرابعة؛ ، والاملبكِّرة

احتمال أن يكون التعليم الديين أحد عوامل االنقسام والرتاع وسط األطفال   )ج(  
وال يساهم بالقدر الكايف يف إشاعة روح التفاهم والتسامح والصداقة فيما بـني              يف املدارس 

 ٢٩من املادة   ) د(١ والدينية على النحو املنصوص عليه يف الفقرة الفرعية          ثنية اإل الفئاتمجيع  
  .من االتفاقية

  :حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري التالية  -٤٥
تاحة اخليار لألطفال القبارصة األتراك لتلقـي       ختصيص املوارد لضمان إ     )أ(  

  التعليم ثنائي اللغة، مبا يف ذلك بلغتهم األم؛
الطفولة املبكِّرة،  برامج التنشئة والتعليم يف مرحلة      تعزيز وتطوير وضمان      )ب(  

ن ملخاطر تأخُّر   و املُعرَّض سيما األطفال   دون سن الرابعة، وال    ألطفالل وعلى وجه التحديد  
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) ٢٠٠٥(٧مراعاة تعليق اللجنة العام رقم      االقتصادي، مع    - رمان االجتماعي  واحل النمو
   ؛بشأن إعمال حقوق األطفال يف مرحلة الطفولة املبكِّرة

ضمان أن يكون التعليم الديين اختيارياً، مع األخذ يف االعتبار املـصاحل              )ج(  
ـ                سامح والـصداقة  الفضلى للطفل، وأن يتم بطريقة تساهم يف إشاعة روح التفاهم والت

) د(١ والدينية على النحو املنصوص عليه يف الفقرة الفرعية          ثنية اإل الفئاتفيما بني مجيع    
  . من االتفاقية٢٩ املادة من

-)ب(٣٧، و ٤٠، و ٣٩، و ٣٨و ٣٠، و ٢٢املـواد   (تدابري احلماية اخلاصة      -زاي  
  ) من االتفاقية٣٦-٣٢، و)د(

  ملشردون داخلياًاألطفال ملتمسو اللجوء والالجئون وا    

ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف تعديالت إضافية على قانوهنا املتعلق باللجوء يف   -٤٦
 يف االحتاد   نقل جمموعة قوانني اللجوء    من أجل مواصلة     ٢٠٠٩ و ٢٠٠٢الفترة ما بني عامي     

إزاء عر بـالقلق  تشبيد أن اللجنة ال تزال . األورويب ومعايري احلماية الدولية إىل قانوهنا الوطين     
  :سيما فيما يتعلق مبا يلي حالة ملتمسي اللجوء والالجئني من األطفال يف الدولة الطرف، وال

 مـن قـانون     ١٠الغموض الثابت والكبري يف تفسري وتطبيق أحكام املادة           )أ(  
متثيل األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عـن ذويهـم يف          بشأن  الالجئني يف الدولة الطرف     

من التمثيـل   األطفال ملتمسي اللجوء غري املصحوبني      أدى إىل حرمان    اللجوء وهو ما    عملية  
  ؛٢٠٠٩منذ عام 
على تقييـد حـق      من قانون اللجوء يف الدولة الطرف اليت تنص          ٨املادة    )ب(  

طلبهم وهو ما يـؤدي إىل اعتبـار   إىل أن تنظر اإلدارة املختصة يف ملتمسي اللجوء يف البقاء  
ألطفال الذين ينتظرون أن تبت احملكمة العليا يف طلباهتم املتعلقة بـاللجوء            ملتمسي اللجوء ا  

مهاجرين غري شرعيني تلقائياً وحرماهنم من االستفادة من ظروف االستقبال، مبـا يف ذلـك               
  وزيادة تعرضهم لالحتجاز والترحيل؛املساعدة االجتماعية والرعاية الصحية 

ملتمسي اللجوء األطفال من الرعاية الطبية       الالجئني و  اخلطر املتوقع حلرمان    )ج(  
 وكذلك حرمـاهنم بـصورة      املتخصصة املكفولة يف اخلارج حىت يف حاالت اإلعاقة الدائمة        

  لتلبية احتياجاهتم اخلاصة؛الالزمة متكررة من االستحقاقات 
النامجـة عـن    بربامج الـسكن    االنتفاع  التدابري اليت تقّيد حق األطفال يف         )د(  

 لة الطرف املتمثلة يف إصدار شهادة وضع الالجئ لألطفال املـشردين داخليـاً    سياسات الدو 
  .عوضاً عن بطاقة هوية الجئ
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التـصدي  حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري عاجلة وضرورية تشمل             -٤٧
 ملتمسي اللجوء األطفال بالصورة املناسبة وعلى اختاذ مجيع التدابري الـضرورية،            لوضع

  :يلي بذلك، من أجل ماعند قيامها 
إلنفاذ الكامل ألحكام قانون اللجوء لديها وفقاً جملموعة قـوانني          التعجيل با   )أ(  

 ومعايري احلماية الدولية من أجل ضمان متثيل األطفال املنفصلني        األورويب اللجوء يف االحتاد  
  عن ذويهم وغري املصحوبني يف عملية اللجوء؛

للجوء يف البلد مع معايري احلمايـة الدوليـة          من قانون ا   ٨مواءمة املادة     )ب(  
مع على املدة اليت تنظر خالهلا اإلدارة يف طلب اللجوء          احلق يف البقاء    قصر  لضمان عدم   

  ضمان استمرار توفري اخلدمات األساسية ملقدمي الطلبات ريثما يبت يف طلباهتم؛
  لـديها ضمان تطبيق قانوهنا املتعلق باللجوء وأنظمة ظروف االسـتقبال        )ج(  

تطبيقاً كامالً يكفل لالجئني التمتع باملستوى نفسه من الرعايـة الـصحية املقدمـة إىل               
، مبا يف ذلك الرعاية الطبية الكافية لألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة والرعاية املواطنني

  الطبية اجملانية عندما ال تتوافر لديهم الوسائل املادية الالزمة للحصول عليها؛
حصول األطفال املشردين داخلياً على مجيع اخلدمات األساسـية         ضمان    )د(  

  .على قدم املساواة مع غريهم، مبا يف ذلك برامج السكن
   وتسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف لدى النظر يف التوصيات الواردة أعـاله             

     وجـب  طلبات جلوء األطفـال مب    : ٨إىل املبادئ التوجيهية املتعلقة باحلماية الدولية رقم        
 ١٩٦٧أو بروتوكـول عـام      / و ١٩٥١من اتفاقية عـام     ) واو(١ و ٢)ألف(١املادتني  

املتعلقني بوضع الالجئني اللذين أصدرهتما مفوضية األمم املتحدة لـشؤون الالجـئني يف             
وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطـرف علـى النظـر يف           . ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول 

 واتفاقيـة   ١٩٥٤مبركز األشخاص عدميي اجلنسية لعام      التصديق على االتفاقية اخلاصة     
  .١٩٦١خفض حاالت انعدام اجلنسية لعام 

  االستغالل اجلنسي واالجتار    
ما يدعى بتأشريات الـدخول املمنوحـة       إلغاء   الدولة الطرف    بقرارترحب اللجنة     -٤٨

    اكل الكبرية الـيت   بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء املش       . للعمل يف قطاع الترفيه   " للفنانني"
ال تزال تطرح فيما يتعلق باالجتار بالبشر، ويشمل ذلك االجتار باألطفـال، وعلـى وجـه                
اخلصوص االجتار بالنساء ألغراض االستغالل اجلنسي بصورة أساسية يف احلانات والنـوادي            

لعمل وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك من أن خطة ا   ). الكباريهات(الليلية وما يدعى باملالهي     
 تفتقر ٢٠١٢-٢٠١٠الوطنية للدولة الطرف املتعلقة مبكافحة االجتار بالبشر اليت تغطي الفترة       

وإضافة إىل ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجـود          . إىل حماور تركيز خاصة باألطفال    
عمليات كافية لرصد ومراقبة حالة التعرض الشديد لالجتار اليت يواجهها عدد كـبري مـن               

  . أمورهمين األطفال املقيمني يف الدولة الطرف مع أشخاص آخرين غري آبائهم أو أولياءاملهاجر
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التصديق على اتفاقية جملس أوروبـا      التعجيل ب حتث اللجنة الدولة الطرف على        -٤٩
وإضـافة إىل   . ٢٠٠٧بشأن إجراءات مكافحة االجتار بالبشر اليت وقعت عليها يف عام           

 على توعية اجلمهـور     ١٣ يف ضوء تعليقها العام رقم       ذلك، حتث اللجنة الدولة الطرف    
وحتسني آليات الكشف املبكر والوقاية وضمان توفري احلماية الكاملة جلميـع األطفـال             

وتوصي اللجنة . وخارجهااألسرة داخل ضحايا االستغالل واإليذاء اجلنسيني، مبا يف ذلك      
فاء بالتزاماهتا كطرف يف بروتوكول     الدولة الطرف أيضاً باختاذ مجيع التدابري الضرورية للو       

مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو املكمل التفاقية األمـم املتحـدة              
ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشـخاص،            

 اعتمدهتا املؤمترات العاملية    وخباصة النساء واألطفال، املكمل هلا ومراعاة الوثائق اخلتامية اليت        
    جـانريو  ستكهومل ويوكوهاما وريو دي   ل اجلنسي لألطفال واملعقودة يف      ملكافحة االستغال 

وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف     .  على التوايل  ٢٠٠٨ و ٢٠٠١ و ١٩٩٦يف األعوام   
الدولـة  توفري ضمانات وعمليات تفقد كافية بشأن األطفال املهاجرين الذين يقيمون يف            ب

الطرف مع أشخاص غري آبائهم أو أولياء أمورهم ملنع االجتار بالبشر واعتماد خطة عمل              
  .وطنية حمددة فيما خيص األطفال ضحايا االجتار دون مزيد من التأخري

  االستغالل االقتصادي    
 تالحظ اللجنة كخطوة إجيابية تعديل قـانون محايـة الـشباب أثنـاء العمـل                - ٥٠

)L. 48(I)/2001(،             لكنها تعرب عن قلقها ألن عملية مراقبة األطفال املستخدمني كخـدم يف 
املنازل ومحايتهم ال تزال غري كافية، حيث ال يوجد تشريع يقضي بالتسجيل اإللزامي خلـدم          

 ال تضطلع بوالية تفتيش ظروف عمل       وألن مديرية تفتيش العمل احلالية    املنازل من األطفال،    
  . هذا اجملالومعيشة األطفال العاملني يف

توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف إدخال املزيد من التعديالت على قانوهنـا           -٥١
لضمان وجود ضمانات كافية لألطفال  ) L. 48(I)/2001(املتعلق حبماية الشباب أثناء العمل      

املستخدمني كخدم يف املنازل، مبا يف ذلك التسجيل اإللزامي هلذا العمل وتوفري القدرات             
الزمة ملديريات تفتيش العمل لكي تضطلع بعمليات تفقد مفاجئ لظروف عمل األطفال            ال

وإضافة إىل ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر         .  هذا  العمل جمالومعيشتهم يف   
املتعلقة بالعمل الالئق   ) ٢٠١١(١٨٩يف التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم         

  .للعمال املرتليني

   املساعدة اهلاتفيةخطوط    
       تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف بـدأت تـشغيل خـط املـساعدة اهلاتفيـة                - ٥٢

 من أجل األطفال املفقودين، لكنها تعرب عن قلقها ألنه ال يوجـد      "١١٦  ٠٠٠"األورويب  
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حالياً يف الدولة الطرف خط وطين عام للمساعدة اهلاتفية من أجل األطفال الذين حيتـاجون               
  .ساعدة يف أمور أخرىإىل امل
توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء خط للمساعدة اهلاتفية لألطفال يغطي البلد             -٥٣

وتوصي اللجنة الدولة الطرف لدى قيامها بذلك بإتاحة خط املساعدة اهلـاتفي            . بأكمله
 ساعة على أن يكون مؤلفاً من ثالثة إىل أربعة أرقـام يـسهل حفظهـا                ٢٤على مدار   

عن موظفني مدربني للرد على األطفال     يكفي من املوارد املالية والتقنية فضالً       وختصيص ما   
 وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطـرف       .وحتليل املكاملات هبدف اختاذ اإلجراءات الالزمة     

بالتماس املساعدة يف هذا اخلصوص من مجلة هيئات، منها منظمة األمم املتحدة للطفولـة              
  .ية ملساعدة األطفالواملنظمة الدول) اليونيسيف(

  إدارة شؤون قضاء األحداث    
ترحب اللجنة بكون الدولة الطرف قد رفعت احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية إىل               -٥٤
وتالحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف قد وضعت إطاراً تشريعياً جديداً يتعلـق             .  عاماً ١٤

بيد أن اللجنة   . النواباهتا املختصة وجملس    بقضاء األحداث وهو حالياً قيد املناقشة لدى وزار       
حياكمون كبالغني على   ال يزالون   تعرب عن قلقها ألن األطفال الذين هم فوق الرابعة عشرة           

وإضافة إىل ذلك، تكرر اللجنة ما أعربـت عنـه يف الـسابق مـن قلـق                 . جرائم خطرية 
)CRC/C/15/Add.205   م للقـضاء اجلنـائي     إزاء افتقار الدولة الطرف إىل نظا     ) ٥٩، الفقرة

 مراحـل اإلجـراءات   يف مجيع   مالئمة  لألحداث من شأنه أن يضمن معاملة األطفال معاملة         
  . القضائية

صي اللجنة الدولة الطرف مبواءمة نظام قضاء األحداث لديها مواءمة تامة مع            تو  -٥٥
ـ  منها ومع املعايري٤٠ و ٣٩ و ٣٧سيما املواد    االتفاقية، وال  ا يف  األخرى ذات الصلة، مب

قواعـد  (قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قـضاء األحـداث            ذلك  
مبـادئ الريـاض    (، ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنـوح األحـداث           )بيجني

قواعـد  (م  قواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث اجملردين من حريتـه         ، و )التوجيهية
هية للعمل املتعلق باألطفال يف نظام العدالة اجلنائية وتعليـق          ومبادئ فيينا التوجي  ،  )هافانا

  .  املتعلق حبقوق األطفال يف قضاء األحداث)٢٠٠٧(١٠اللجنة العام رقم 
  :وعلى وجه اخلصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي  

، )٦٠،الفقرة  CRC/C/15/Add.205(باإلشارة إىل توصية اللجنة السابقة        )أ(  
مبا فيه حماكم   ،  يتمتَّع باملوارد البشرية والتقنية واملالية الكافية     شاء نظام لقضاء األحداث     إن

  ؛األحداث
األخذ بنهج شامل ووقائي ملعاجلة مشكلة جرائم األحـداث وعواملـها      )ب(  

االجتماعية األساسية بغية القيام يف مرحلة مبكرة بتقدمي الدعم إىل األطفـال املعرضـني              
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عن طريق اعتماد تدابري بديلة لالحتجاز كتحويل العقوبة أو الوضع حتت           للخطر، وذلك   
  املراقبة أو اإلرشاد أو اخلدمة اجملتمعية أو تعليق العقوبة، حيثما كان ذلك ممكناً؛

هم ما بني الرابعـة عـشرة       ضمان عدم إخضاع األطفال، مبن فيهم من          )ج(  
  .ف النظر عن طبيعة اجلرمية املرتكبةلبالغني بصراخلاص باقضاء ال لنظام ،والثامنة عشرة

  األطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها    
حلماية األطفال ضحايا اجلرميـة     تالحظ اللجنة أنه يوجد يف الدولة الطرف برنامج           -٥٦

 لكن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء عدم توفر معلومات عن مجلة أشياء، منها              والشهود عليها، 
 وتالحظ اللجنة كذلك أنه عنـدما     .  عن اجلناة  وبيانات تفصيلية  سن الضحايا ونوع اجلرائم   

  .تتوفر تلك املعلومات، فإن من غري املمكن إجراء تقييم لفعالية برنامج احلماية ذاك ال
توصي اللجنة الدولة الطرف جبمع البيانات بانتظام، مبا يف ذلك بيانات تتعلـق               -٥٧

دميغرافية للجناة هبدف إدراجها يف تقريرهـا       بسن الضحية واجلرمية املرتكبة والتركيبة ال     
الدوري املقبل واستخدامها يف تقييم فعالية برناجمها احلايل حلماية ضحايا اجلرمية والشهود            

وتوصي اللجنة الدولة الطرف لدى قيامها بذلك بأن تكفل، عن طريـق وضـع              . عليها
نصوص عليها يف االتفاقية جلميع     األحكام القانونية واللوائح التنظيمية املناسبة، احلماية امل      

األطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها، وعلى سبيل املثال األطفال ضـحايا اإليـذاء،             
والعنف املرتيل، واالستغالل اجلنسي واالقتصادي، واالختطاف، واالتِّجـار، واألطفـال          

احلكوميـة  الشهود على هذه اجلرائم، مبا يف ذلك اجلرائم اليت ترتكبها اجلهات الفاعلـة              
وغري احلكومية كما توصي اللجنة الدولة الطرف لدى حترير وإصدار هـذه األحكـام              
واللوائح القانونية بأن تراعي مراعاة تامة مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن العدالة يف             

  .األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها

  قوق اإلنسانالتصديق على الصكوك الدولية حل  -حاء  
تشجع اللجنة الدولة الطرف على التوقيع على الربوتوكول االختياري التفاقيـة             -٥٨

حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات، وتشجعها أيضاً من أجل مواصـلة تعزيـز              
إعمال حقوق الطفل على االنضمام إىل الربوتوكول االختيـاري وإىل مجيـع الـصكوك         

ان، مبا يف ذلك االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال             األساسية حلقوق اإلنس  
  .املهاجرين وأفراد أسرهم
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  التعاون مع اهليئات اإلقليمية  -طاء  
 توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع جملس أوروبا من أجل تنفيذ االتفاقيـة              -٥٩

يف ألخـرى   ا يف الدولة الطرف ويف الدول األعضاء        وغريها من صكوك حقوق اإلنسان    
  .جملس أوروبا

  املتابعة والنشر  -ياء  

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املالئمة لضمان تنفيـذ هـذه               -٦٠
، وإىل اهليئات   والربملان أعضاء احلكومة    ، بوسائل منها إحالتها إىل    بصورة كاملة التوصيات  

أجل النظر فيها علـى النحـو        من   اإلقليمية واحلكومات احمللية األخرى، عند االقتضاء،     
  .ااملناسب واختاذ مزيد من اإلجراءات بشأهن

 اجلـامع   توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح على نطاق واسع التقرير            -٦١
 والردود اخلطية اليت قدمتها الدولة الطرف والتوصيات للتقريرين الدوريني الثالث والرابع 

علـى  (،   منها بلغات البلد وبوسائل  ليت اعتمدهتا اللجنة    ا) املالحظات اخلتامية  (املتصلة هبا 
كي يطّلع عليها عامة اجلمهور ومنظمات اجملتمع املدين        اإلنترنت،  ،  )احلصر سبيل املثال ال  

وزيـادة   االتفاقية   حول إثارة النقاش    هبدف الشباب والفئات املهنية واألطفال      جمموعاتو
  .وتنفيذ أحكامها الوعي هبا

  لقادماالتقرير   -كاف  
اجلامع للتقريرين الدوريني اخلامس    تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها          -٦٢

وتضمينه معلومات حمددة عن تنفيذ ومتابعـة        ،٢٠١٨مارس  / آذار ٨حبلول  والسادس  
االهتمام إىل مبادئها   وتوجه اللجنة   . التوصيات الواردة يف هذه املالحظات اخلتامية للجنة      

 تـشرين   ١سقة لتقدمي التقارير املتعلقة مبعاهدة حمددة الـيت اعتمـدت يف            التوجيهية املن 
بأن التقارير  تذكِّر الدولة الطرف    ، و )Corr.1 و CRC/C/58/Rev.2 (٢٠١٠أكتوبر  /األول

 ٦٠اليت تعد يف املستقبل ينبغي أن متتثل للمبادئ التوجيهية وأال يتجاوز عدد صـفحاهتا               
ويف . على تقدمي تقريرها وفقاً للمبادئ التوجيهيـة      وحتث اللجنة الدولة الطرف      .صفحة

حال جتاوز التقرير املقدم العدد احملدد للصفحات سيطلب إىل الدولة الطـرف مراجعـة              
وتذّكر اللجنة الدولـة    . تقريرها وإعادة تقدميه وفقاً للمبادئ التوجيهية املشار إليها أعاله        

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

        


