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  جلنة حقوق الطفل

الثـاين   ني الـدوري  ينالتقرير اجلامع للتقرير   على   املالحظات اخلتامية   
ديـة  لناميبيا، اليت اعتمدهتا جلنة حقوق الطفل يف دورهتـا احلا   الثالث  و

  )٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٥ –سبتمرب / أيلول١٧(والستني 
نظرت اللجنة يف التقرير اجلامع للتقريـرين الـدوريني الثـاين والثالـث لناميبيـا                 -١

(CRC/C/NAM/2-3) ــستيها ــر  (١٧٣٣ و١٧٣٢ يف جل ، )1733 وCRC/C/SR.1732انظ
 تشرين ٥ املعقودة يف ١٧٥٤، واعتمدت يف جلستها     ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٢٠املعقودتني يف   

 .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٢أكتوبر /األول

  مقدمة  -أوالً  
ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثـاين والثالـث               -٢

(CRC/C/NAM/2-3)        وكذلك بالردود اخلطية على قائمة املسائل (CRC/C/NAM/Q/2-3/Add.1) ،
كما تعرب اللجنة عن تقـديرها      . حت فهماً أفضل حلالة حقوق الطفل يف الدولة الطرف        اليت أتا 

  .للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع املستوى واملتعدد االختصاصات

  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته  -ثانياً  
  :التشريعات التاليةترحب اللجنة أيضاً باعتماد   -٣

الذي بدأ نفاذه يف ) ٢٠٠٦ لعام ٦القانون رقم (القانون املتعلق حبالة الطفل       )أ(  
  ؛٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين

  ؛)٢٠٠٧ لعام ١١القانون رقم (قانون العمل   )ب(  
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املؤرخ كانون   ٢٤القانون رقم   (القانون املتعلق بتعديل اإلجراءات اجلنائية        )ج(  
  )٢٠٠٣ديسمرب /األول

  ؛)٢٠٠٣يوليه / املؤرخ متوز٩القانون رقم (قانون النفقة   )د(  
        / املـؤرخ حزيـران    ٤القانون رقم   (القانون املتعلق مبكافحة العنف املرتيل        )ه(  

  ؛)٢٠٠٣يونيه 
  ؛)٢٠٠١ديسمرب / املؤرخ كانون األول١٦القانون رقم (قانون التعليم   )و(  
  ).٢٠٠٠أبريل / املؤرخ نيسان٨انون رقم الق(قانون مكافحة االغتصاب   )ز(  

  :وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية  -٤
إشـراك األطفـال يف     بشأن  الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل        )أ(  

  ؛)٢٠٠٢يف عام (زعات املسلحة ناامل
بيع األطفـال   ن  بشأفاقية حقوق الطفل    امللحق بات الربوتوكول االختياري     )ب(  

  ؛)٢٠٠٢يف عام (املواد اإلباحية البغاء ويف واستغالل األطفال يف 
  ؛)٢٠٠٧يف عام (اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   )ج(  
      يف (ة حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة        ـالربوتوكول االختياري التفاقي    )د(  

  ؛)٢٠٠٧عام 
 مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على      )ه(  

  ؛)٢٠٠٠يف عام (
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة والربوتوكـول             )و(  

يف ( واملعاقبة عليه    ،النساء واألطفال ، وخباصة   امللحق هبا بشأن منع وقمع االجتار باألشخاص      
  ؛)٢٠٠٢عام 

املتعلقة حبظر أسوأ أشكال    ) ١٩٩٩(١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )ز(  
  ).٢٠٠٠يف عام ( للقضاء عليها ، واإلجراءات الفوريةعمل األطفال

  :وترحب اللجنة أيضاً باعتماد تدابري السياسات التالية  -٥
         /، حزيـران  )٢٠١٦-٢٠١٢(برنامج العمل الوطين لـصاحل األطفـال          )أ(  

  ؛٢٠١٢يونيه 
  ؛٢٠١٥-٢٠٠٥للجميع  التعليم لتوفريخطة العمل الوطنية   )ب(  
       اخلطة اإلمنائية الوطنية الرابعة اليت تتضمن أحكاماً هامة لصاحل األطفـال،             )ج(  

  ؛)٢٠١٢يوليه /متوز(مبا يف ذلك التركيز على مناء الطفولة املبكر 
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كـانون  (برنامج العمل الوطين املتعلق بالقضاء علـى عمالـة األطفـال              )د(  
  ؛)٢٠٠٨يناير /الثاين

  ؛)٢٠٠٨(سياسات قطاع التعليم لصاحل األطفال األيتام والضعفاء يف ناميبيا   )ه(  
  ؛)٢٠٠٦فرباير /شباط(برنامج حتسني قطاع التعليم والتدريب   )و(  
لصاحل األطفال األيتام والـضعفاء     ) ٢٠١٠-٢٠٠٦(خطة العمل الوطنية      )ز(  

  ؛)٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول(
واخلاصـة  اإليـدز   /فحة فريوس نقص املناعة البشري    السياسة الوطنية ملكا    )ح(  

  ).٢٠٠٣يناير /كانون الثاين(قطاع التعليم ب
والحظت اللجنة كخطوة إجيابية الدعوة اليت وجهتها الدولة الطرف إىل املكلفـني              -٦

  .بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة يف األمم املتحدة

  التفاقيةالعوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ ا  -ثالثاً  
حتيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف هي أحد البلدان األكثر تـأثراً بـتغري املنـاخ                -٧

وبزيادة آثار الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات والعواصف واجلفاف، مبا يؤدي إىل تغريات            
  .يف أمناط األمراض، وإىل احلد من اإلنتاج الزراعي وانعدام األمن الغذائي

   القلق الرئيسية والتوصياتدواعي  -رابعاً  

  ) لالتفاقية٤٤ من املادة ٦ والفقرة ٤٢ و٤املادتان (تدابري التنفيذ العامة   -ألف  

  التوصيات السابقة املقدمة من اللجنة    
بينما ترحب اللجنة بتقييم الدولة الطرف املوضوعي حلالة حقوق الطفل وجبهودهـا              -٨

، اليت اعتمدهتا   (CRC/C/15/Add.14)ى تقريرها األويل    الرامية إىل تنفيذ املالحظات اخلتامية عل     
  .املالحظاتتلك ، فإهنا تأسف لعدم تنفيذ بعض توصيات اللجنة الواردة يف ١٩٩٤يف عام 

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الضرورية لتناول التوصيات             -٩
          بعد أو اليت مل تنفذ بالقـدر الكـايف،   الواردة يف املالحظات اخلتامية السابقة واليت مل تنفذ 

مبا يف ذلك ما يتصل منها بشكل خاص باإلصالح التشريعي والتمييـز ضـد الفتيـات                
  .واألطفال ذوي اإلعاقة، وارتفاع انتشار عمالة األطفال وإدارة قضاء األحداث
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  التشريعات    
نني اليت تعود إىل حقبة ما قبل  بينما ترحب اللجنة باملبادرات املتخذة الستعراض القوا        -١٠

االستقالل، فإهنا تأسف لعدم اعتماد وتنفيذ الدولة الطرف تشريعات وطنية رئيسية تتعلـق             
تالحظ اللجنة مع القلق أنه بالرغم من       بشكل خاص،   و. بالطفل كما تقضي بذلك االتفاقية    

رزان يتعلقان حبقـوق    املناقشات اليت بدأت منذ ما يربو على عقد مضى، مل ُيعتَمد قانونان با            
وفضالً عـن  . الطفل، مها مشروع قانون رعاية ومحاية الطفل ومشروع قانون قضاء األطفال 

ذلك، وإذ تالحظ اللجنة وجود ُنظم قانونية متعددة، يساورها القلق إزاء عدم اتساق القانون              
ا باحلد األدىن ما يتصل منه  واملمارسات العرفية مع مبادئ االتفاقية وأحكامها، وخباصة      العريف  

  . واملرياث، والطالق،لسن الزواج
بـشأن  قيد النظر   حتث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل مبراجعة التشريعات           -١١

حقوق الطفل واعتمادها، وال سيما مشروع قانون رعاية ومحاية الطفل ومشروع قـانون             
شريعاهتا املقترحـة   وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تدمج يف مجيع ت         . قضاء الطفل 

والقائمة مبادئ االتفاقية وأحكامها، وأن تتخذ، يف غضون ذلك، تدابري تكفل األسـبقية             
لألحكام الدستورية والقوانني الوضعية يف حالة تعارضها مع القانون العـريف، واحتكـام             

  .األطفال والنساء بصورة كاملة إىل القضاء الرمسي

 السياسات واالستراتيجيات الشاملة    

 برنامج  ٢٠١٢يونيه  /تالحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف أصدرت يف حزيران           -١٢
 ،)٢٠١٦-٢٠١٢(العمل الوطين لصاحل األطفال، وهو إطار عمل لفتـرة مخـس سـنوات              

سترشد به مجيع القطاعات يف الدولة الطرف للوفاء بالتزاماهتا حلمايـة حقـوق األطفـال               ت
  .وتعزيزها

دولة الطرف بتخصيص املوارد البشرية واملالية والتقنية املناسـبة         توصي اللجنة ال    -١٣
لتنفيذ برنامج العمل الوطين لصاحل األطفال، وإنشاء آلية رقابة وتقييم فعالة للوقوف على             

  .التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة

  التنسيق    
فتها هيئة  تالحظ اللجنة أن وزارة املساواة بني اجلنسني ورعاية األطفال أُنشئت بص            -١٤

التنسيق الرائدة من أجل محاية وتعزيز حقوق الطفل؛ بيد أهنا تالحظ مع القلق املعلومات اليت               
ويساور اللجنة القلق أيضاً    . أتاحتها الدولة الطرف عن عدم كفاية موظفي الوزارة ومواردها        

يجية يف  من أن ملختلف اإلدارات والوزارات احلكومية أطر تنسيق خمتلفة للسياسات االسترات          
حقـوق الطفـل،    إعمال  مجيع املناطق والدوائر، مما يؤدي إىل تداخل الواليات واألدوار يف           

  . السياساتويؤثر سلباً يف صنع القرار وتنفيذ
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حتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف دور التنسيق الذي تضطلع بـه وزارة               -١٥
كز وسلطة بارزين، مبا يف ذلك      املساواة بني اجلنسني ورعاية الطفل بتمكني الوزارة من مر        

          املوارد البشرية والتقنية واملالية املناسبة لتنسيق إجراءات حقوق الطفل بـصورة فعالـة             
بفعاليـة  لـصاحل األطفـال     برنامج العمل الـوطين     يف خمتلف القطاعات ومراقبة تنفيذ      

آليات وتوصي اللجنة الدولة الطرف، فضالً عن ذلك، باستعراض         ). ٢٠١٦-٢٠١٢(
التنسيق الوطنية واإلقليمية واحمللية من أجل تبسيط عمليات التنسيق واحلد من االزدواج            

  .بني خمتلف القطاعات

  ختصيص املوارد    
بينما تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف خصصت موارد كبرية يف ميزانيتها الوطنية إىل      -١٦

ها القلق من أن هذا املستوى مـن        القطاعات االجتماعية، وخباصة إىل قطاع التعليم، يساور      
اإلنفاق مل يؤد بالضرورة إىل حتسني النتائج يف العديد من جماالت حقوق الطفل، مبا يف ذلك                

وتالحظ اللجنة أيضاً مع القلق أن الدولة الطرف مل تعتمد بعد هنجاً قائماً على              . قطاع التعليم 
ص املوارد واستخدامها لـصاحل     حقوق الطفل يف حتديد أبواب امليزانية من أجل تعقب ختصي         

  .األطفال يف خمتلف القطاعات
  :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -١٧

رصد النفقات العامة اخلاصة باألطفال مبا يضمن تكافؤ املوارد يف خمتلف             )أ(  
  القطاعات والنتائج اإلجيابية جلميع األطفال؛

ية الدولة، وذلك بتنفيذ    اتباع هنج قائم على حقوق الطفل يف وضع ميزان          )ب(  
نظام تعقب القتفاء أثر املوارد املخصصة لألطفـال واسـتخدامها يف مجيـع الـوزارات          

كما حتث اللجنة على استخدام نظام التعقب هذا يف عمليات تقييم األثر مـن              . الرئيسية
أجل حتديد الطريقة اليت ميكن هبا لالستثمار يف أي قطاع أن خيدم مصلحة الطفل الفضلى،            

   مع ضمان قياس األثر التفاضلي هلذا االستثمار بصورة مناسبة يف الفتيات والفتيان؛
ضمان الشفافية والتشارك يف وضع امليزانية بأسلوب قائم على احلوار مع   )ج(  

 مشاركة األطفال، ومساءلة السلطات احمللية علـى         خصوصاً ته،عامة اجلمهور ومشارك  
  النحو الواجب؛

           ستراتيجية املخصصة يف امليزانيـة لألطفـال احملـرومني        الحتديد البنود ا    )د(  
اليت قد تستلزم تـدابري اجتماعيـة       الضعف  أو الفقراء، يف املناطق الريفية أو يف حاالت         

 ،مثل تدابري القضاء على التمييز ضد الفتيات، وتعزيز برامج تـسجيل املواليـد            (إجيابية  
، وضمان محاية بنود امليزانية هـذه حـىت يف          )احة بيسر وتوفري الرعاية الصحية اجملانية املت    

  حاالت األزمات؛
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        مراعاة توصيات اللجنة اليت اعُتمدت عقب يـوم املناقـشة العامـة يف               )ه(  
 مـسؤولية   -املوارد املخّصصة إلعمال حقـوق الطفـل        " حول موضوع    ٢٠٠٧عام  
 ".الدول

  مجع البيانات    
اسة االستقصائية الوطنية لدخل األسر املعيشية ونفقاهتا       بينما ترحب اللجنة بأن الدر      -١٨

 مشلت ألول مرة تقييم انتشار فقر األطفال، يساورها القلق إزاء عدم            ٢٠١٠-٢٠٠٩للفترة  
          وجود نظام شامل جلمع البيانات لتبويب وحتليل البيانات املتعلقـة جبميـع األطفـال دون               

دم وجود معلومات عن حاالت العنف ضد األطفال،        وتأسف اللجنة أيضاً لع   .  عاماً ١٨سن  
مبا يف ذلك العقاب البدين واألطفال ذوي اإلعاقة، مبوبة حسب نوع اجلنس والسن واخللفية              

  .االجتماعية واالقتصادية واملوقع اجلغرايف واألطفال املسجلني باملدارس أو خارجها
 البيانات بدعم مـن     تشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء نظام شامل جلمع          -١٩

يم التقدم احملرز يف إعمال     يشركائها وعلى حتليل البيانات اجملمعة عن األطفال كأساس لتق        
وينبغي تبويب البيانات اجملمعة وفقاً خلانات منها الـسن ونـوع اجلـنس    . حقوق الطفل 

ـ           اع واألصل اإلثين واملوقع اجلغرايف واخللفية االقتصادية واالجتماعية لتيسري حتليل أوض
مجيع األطفال، وخباصة فئات األطفال الذين حيتاجون إىل محاية خاصـة، مثـل الفتيـات        

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن جتمع       . واألطفال ذوي اإلعاقة واألطفال الفقراء    
بيانات منتظمة عن حاالت العنف ضد األطفال، وال سيما العنـف اجلنـسي والعقـاب           

الدولة باإلبالغ أجهزة  يع املدارس ومؤسسات الرعاية البديلة و     ، مبا يشمل مطالبة مج    لبدينا
  .عن مجيع حاالت العنف ضد األطفال

  الرصد املستقل    
يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود شعبة حلقوق الطفل داخل مكتب أمني املظـامل            -٢٠

كتب أمـني   وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء متكني م      . يسهل على مجيع األطفال االتصال هبا     
املظامل من نزر قليل من املوظفني ومن املوارد وعدم تلقي املوظفني أي تدريب على حقـوق                

، كما يتجلى   التصدي هلا الطفل حتديداً، مما يعيق بشدة قدرة املكتب على رصد االنتهاكات و          
  .ذلك يف قلة عدد شكاوى األطفال إىل هذه اآللية

، CRC/GC/2002/2 (٢عليـق العـام رقـم       بينما توجه اللجنة االنتباه إىل الت       - ٢١
، تدعو الدولة الطرف إىل إنشاء شعبة حلقوق الطفل تابعة ملكتب أمني املظـامل              )٢٠٠٢

تكون مسؤولة عن رصد انتهاكات حقوق الطفل ومعاجلة شكاوى األطفـال بطريقـة             
وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ضمان متكني هذه اآللية من           . تراعي احتياجاهتم 

ويف هذا الصدد، . املوارد البشرية والتقنية واملالية الضرورية مبا يكفل استقالهلا وفعاليتها
تشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس املساعدة التقنية من جهات منها منظمة األمم 
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ومفوضية األمم املتحدة الـسامية لـشؤون الالجـئني         ) اليونيسيف(املتحدة للطفولة   
  .تحدة السامية حلقوق اإلنسانومفوضية األمم امل

  نشر والتوعيةال    
تالحظ اللجنة كخطوة إجيابية مبادرات الدولة الطرف بالتوعية حبقوق الطفل، مبا يف              -٢٢

يـسرية علـى    ونشر صيغة   " يوم الطفل األفريقي  "، و "يوم الطفل يف ناميبيا   "ذلك عن طريق    
يساورها إزاء عـدم ترمجـة االتفاقيـة        األطفال لالتفاقية باإلنكليزية، بيد أن القلق ال يزال         

إىل اللغات احمللية وعدم نـشرها      ) CRC/C/15/Add.14(ومالحظات اللجنة اخلتامية السابقة     
  .على نطاق واسع

توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة وتعزيز براجمها للتوعية حبقـوق الطفـل،              -٢٣
امية باللغات احمللية، وعلـى     وتشجع الدولة الطرف على ترمجة االتفاقية واملالحظات اخلت       

  .إدراجها يف برامج التوعية

  تدريبال    
يساور اللجنة القلق إزاء عدم تلقي مجيع املهنيني العاملني مع األطفال ومن أجلهم،                -٢٤

مبن فيهم املوظفون احلكوميون واملوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني والعـاملون يف القطـاع             
  . تدريباً مناسباً ومنتظماً على حقوق الطفلالصحي واملرشدون االجتماعيون،

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لضمان تلقي املهنيني العاملني مع             -٢٥
األطفال أو من أجلهم تدريباً مناسباً ومنتظماً على حقوق الطفـل، وخباصـة األسـاتذة               

و مكتب أمني املظـامل،  والقائمون على املدارس واملوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني وموظف  
ووحدات محاية النساء واألطفال ووزارة املـساواة بـني اجلنـسني ورعايـة الطفـل،               

ويف هذا الصدد، ُتذكِّر اللجنة الدولـة الطـرف         . والصحفيون ومنظمات اجملتمع املدين   
يـل  بالتزاماهتا بضمان توفري املوارد البشرية والتقنية واملالية املناسبة للتدريب املنتظم الطو          

  . على حقوق الطفلاألجل

  حقوق الطفل وقطاع األعمال التجارية    
حتيط اللجنة علماً باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف ومفادها أهنا بصفتها عضواً              -٢٦

بيد . يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حتترم التزاماهتا الدولية بضمان سالمة أنشطة اليورانيوم           
جنة من أن الشركات املتعددة اجلنسيات والشركات الوطنية العاملـة يف           أن القلق يساور الل   

البلد، وال سيما يف صناعات التعدين وإنتاج اليورانيوم، تعمل يف ظل غياب أطر عمل تنظيمية  
          احترام حقوق اإلنسان الدولية واملعايري البيئية وغريها من املعـايري، وخباصـة            واضحة تكفل   
اهلـواء  حبقوق األطفال والنساء، من أجل محاية املوارد الطبيعية مثل األرض و          ما يتصل منها    

 واُألسر واجملتمعات احمللية املتضررة من املستويات العاليـة للـسمية والتلـوث             لبشرواملاء وا 
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وفضالً عن ذلك، تالحظ اللجنة مع القلق عدم بدء نفاذ قـانون إدارة البيئـة،               . اإلشعاعيْين
 هامة تتعلق بتقييم األثر البيئي قبل منح التراخيص ورصـد االمتثـال             الذي يشمل ضمانات  

وتالحظ مع القلق أيضاً أن املسائل املتعلقة باألثر البيئي والصحي لتعدين اليورانيوم            . للقانون
  . وال ُيفصح عنها للجمهورال ُتناقَش مع األشخاص املعنيني أو ُتبلَّغ هلم

وتنفّذ لوائح تضمن امتثال قطاع األعمال      تضع  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن        -٢٧
     ،  وغريها من املعـايري    التجارية للمعايري الدولية والوطنية حلقوق اإلنسان والعمالة والبيئة       

        ٨/٧وال سيما فيما يتعلق حبقوق الطفل، ويف ضوء قراري جملـس حقـوق اإلنـسان                
           / حزيـران  ١٦ املـؤرخ    ١٧/٤و)) د(٤الفقـرة    (٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨املؤرخ  

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي ،على وجه اخلصوصو)). و(٦الفقرة  (٢٠١١يونيه 
وضع إطار تنظيمي واضح لصناعات التعدين وإنتاج اليورانيوم العاملـة            )أ(  

يف الدولة الطرف مبا يضمن عدم نيل أنشطتها من معايري حقوق اإلنسان أو إحلاق الضرر               
  بيئة وغريها من املعايري، وال سيما ما يتعلق منها حبقوق األطفال والنساء؛بال

ضمان تنفيذ الشركات الفعلي، وخباصـة شـركات صـناعة تعـدين              )ب(  
اليورانيوم، للمعايري الدولية والوطنية البيئية والصحية، ورصد تنفيذها وإتاحة العقوبـات           

عي للحصول على التصديق الـدويل      وسبل التظلم املناسبة عند حدوث انتهاكات، والس      
  املناسب؛
بإجراء تقييمات واستشارات بشأن آثار أنشطة أعماهلا       مطالبة الشركات     )ج(  

تلك كامل على   بشكل  طالع اجلمهور   إوبوحقوق اإلنسان   التجارية على البيئة والصحة     
  ؛اآلثار وعلى التصدي هلا

احلماية "م املتحدة املعنون    االسترشاد، عند تنفيذ هذه التوصيات، بإطار األم        )د(  
  .٢٠٠٨، الذي قبله جملس حقوق اإلنسان باإلمجاع يف عام "واالحترام واالنتصاف

  ) من االتفاقية١املادة (تعريف الطفل   -باء  
من أن تعريفات الطفل يف التشريع   اإلعراب عن القلق الذي أبدته سابقاً       تكرر اللجنة     -٢٨

ويساورها القلق ). ٦، الفقرة CRC/C/15/Add.14(م بالتناقض وتتسالوطين تتباين تبايناً شديداً 
 ١٦بصفته أي شخص دون سن      " الطفل"بصورة خاصة من أن دستور الدولة الطرف ُيعّرف         

وتشعر اللجنة ببالغ القلق من أن قانون       .  من االتفاقية  ١عاماً، وهو تعريف ال يتسق مع املادة        
 عامـاً، ال ينطبـق علـى    ١٨  ألدىن لسن الزواج باملساواة بني املتزوجني، الذي يضع احلد ا   

  .حاالت الزواج العريف
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف بقوة مبا يلي  -٢٩
استعراض وتعديل الدستور ومجيع التشريعات القائمة هبـدف تنـسيق            )أ(  

التعريف الشامل للطفل مبا يتسق مع أحكام االتفاقية، وضمان إتاحة مجيـع التـشريعات       
 عاماً وكذلك احترام قدراهتم املتنامية ١٨احلماية الكاملة جلميع األطفال دون سن القائمة 

  واستقالهلم املتزايد؛
 باحلـد األدىن    ةاملتزوجني املتعلق بني  ساواة  املضمان تطبيق أحكام قانون       )ب(  

  .لسن الزواج على حاالت الزواج العريف

  )اقية من االتف١٢ و٦ و٣ و٢املواد (املبادئ العامة   -جيم  

  عدم التمييز    
تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف للتصدي للتمييز، مبا يف ذلك عـن                -٣٠

أليتام واألطفال الضعفاء   اطريق وضع سياسات وبرامج عديدة، مثل السياسة التعليمية لصاحل          
وبالرغم مـن   . اإليدز يف قطاع التعليم   /والسياسة الوطنية ملقاومة فريوس نقص املناعة البشري      

  :هذه اجلهود، يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي
 عن التمييز الواسع االنتشار ضد أطفـال        ة حقوق اإلنسان النامج   اتانتهاك  )أ(  

جمتمعات السكان األصليني، وخباصة أوفاهيمبا وسان، واألطفال ذوو اإلعاقـة، واألطفـال            
  ن؛الفقراء، وأطفال الشوارع واألطفال الالجئون واملهاجرو

، مبا يف ذلك املواقف األبوية      لفتياتاستمرار التهميش والتمييز ضد النساء وا       )ب(  
والعادات والتقاليد املتجذرة اليت متيز ضد الفتيات وتضع قيوداً صارمة على حقوق اإلنـسان              

وفضالً عن ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء القوانني واملمارسات العرفية اليت متيز ضد             . لديهن
  . ء والفتيات، مبا يف ذلك القوانني واملمارسات املتعلقة بالزواج واملرياثالنسا
  : من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي٢يف ضوء املادة   -٣١

ذات تكثيف التدابري، مبا يف ذلك تنفيذ السياسات واخلطط االستراتيجية          )أ(  
افحته يف قطاعات التعلـيم والـصحة   يف حينها، للحد من الفقر ومنع التمييز ومك  الصلة  

الفتيات وأطفال السكان األصليني، واألطفـال ذوي اإلعاقـة         بشأن  والتنمية، وال سيما    
  وغريهم من فئات األطفال الضعفاء؛

اعتماد مجيع التدابري الالزمة ملكافحة التمييز الـذي تواجهـه النـساء              )ب(  
ت الزواج وحقوق املرياث، مبا يف ذلك والفتيات يف ظل القانون العريف، وال سيما يف جماال    

ويف إطار هذه اجلهود،    . عن طريق بذل جهود ملنع تطبيق هذه القوانني يف املناطق الريفية          
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تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ضمان استشارة الفتيات والنساء والزعمـاء التقليـديني            
  ومنظمات اجملتمع املدين يف مجيع مراحل هذه العملية؛ 

راض مجيع القوانني املدنية ذات الصلة لوضع حد للتمييز التشريعي          استع  )ج(  
وينبغي للدولة الطرف، بصورة خاصة، أن ُتعيد النظر يف قـانون           . ضد النساء والفتيات  

 من أجل إلغاء مجيع األحكام التمييزية، مبا يف ذلـك           ١٩٩٦املساواة بني املتزوجني لعام     
   وحقوق املرياث؛األحكام املتعلقة بالزواج وملكية األرض

تضمني تقريرها املقبل معلومات مفّصلة عن التدابري املتخذة ملنع تطبيـق             )د(  
القانون العريف الذي مييز ضد الفتيات والنساء أو الذي يؤدي إىل التمييز ضد الفتيات أو               

  .اإلبقاء عليه

 مصلحة الطفل الفضلى    

بوضـوح يف الدسـتور ويف      تالحظ اللجنة أن مبدأ مصلحة الطفل الفضلى ُيحمى           -٣٢
بيد . لاطفألالطفل وكذلك يف مشروع قانون قضاء ا      ومحاية  مشروع القانون املقترح لرعاية     

أن القلق يساور اللجنة إزاء عدم تطبيق اهليئات التشريعية هذا املبدأ بصورة مناسبة وبالتـايل               
وتشعر اللجنـة   . فليف أكثرية التشريعات والسياسات والربامج املتعلقة بالط      غري موجود   فهو  

بالقلق أيضاً إزاء عدم الوعي مببدأ مصلحة الطفل الفضلى لدى عامة اجلمهور مبـا يـشمل                
  .الزعماء التقليديني والدينيني واملسؤولني احلكوميني

 حتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لضمان إدماج مبدأ مـصلحة             -٣٣
يف مجيع اإلجراءات التشريعية واإلداريـة      الطفل الفضلى بصورة مناسبة وتطبيقه باتساق       

واملـؤثرة  والقضائية وكذلك يف مجيع السياسات والربامج واملشاريع ذات الصلة بالطفل           
ويف هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع إجراءات ومعايري تتـيح             . فيه

ا يـشمل   الطفل الفضلى يف كل جمال ونشرها على اجلمهور، مب         اإلرشاد لتحديد مصلحة  
لرعاية االجتماعية واحملاكم والسلطات    لالزعماء التقليديني والدينيني واملؤسسات اخلاصة      

  .اإلدارية واهليئات التشريعية

  احلق يف احلياة والبقاء والنماء    
ووأد ") إلقاء الرضع "أو  (تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التخلي عن الرضع اجلدد             -٣٤

املراهقات، محل  ت  الف، اللذْين كثرياً ما ينتجان عن ارتفاع عدد حا        األطفال يف الدولة الطر   
 وعدم كفاية االستفادة من الرعاية الصحية اجلنسية واإلجنابيـة ومـن            ،واغتصاب األطفال 
  .املعلومات املتعلقة هبا

تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها بضمان حّق مجيع األطفال يف احلياة والبقاء              -٣٥
وذلك باختاذ مجيع التدابري الالزمة، مبا فيها التصدي لألسباب اجلذريـة حلمـل             والنماء  
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اخلدمات الصحية اجلنسية   احلوامل وتوفري   املراهقات، وتعزيز الدعم املُقدَّم إىل املراهقات       
  . هلنواإلجنابية املناسبة

  تسجيل املواليد    
 تسجيل مجيع األطفال    ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف يف ضمان          -٣٦

 ٢٠٠٩للتـسجيل يف عـامي      املتنقلـة   عند والدهتم، مبا يف ذلك عن طريق احلملة الوطنية          
  :بيد أن القلق يساور اللجنة إزاء ما يلي. ٢٠١٠و

ال حيمل سوى ثلثْي األطفال دون سن اخلامسة شهادة ميالد، وتقل نـسبة               )أ(  
، وال سيما يف منطقيت كابريفي وكافانغو ويف       تسجيل املواليد بصورة خاصة يف املناطق الريفية      

  أوساط األطفال الفقراء؛
يتسم اإلطار القانوين لتسجيل املواليد بالتقييد، مبا يف ذلك شـرط تقـدمي               )ب(  

وثائق مدنية، ّمما يضع عوائق خطرية حتول دون تسجيل اآلباء الذين ال حيملون هذه الوثـائق            
  أطفاهلم؛
ت مجة يف تسجيل املواليد، حيث يتردد املسؤولون        يواجه الالجئون صعوبا    )ج(  

وفضالً عن ذلك، ُيقيِّد األمـر  . يف منح شهادات ميالد لألطفال األجانب املولودين يف ناميبيا   
الالجئني وملتمسي اللجوء يف مستوطنة أوسريي لالجئني املعزولة        قضي بإقامة   القانوين الذي ي  

  حرية تنقلهم لتسجيل مواليدهم؛
ضمن تشريع الدولة الطرف املتعلق باجلنسية أي أحكام تتعلق مبـسألة           ال يت   )د(  

  .منح اجلنسية لألطفال الذين ُيعثَر عليهم يف ناميبيا وال ُتعَرف هوية أبويهم
  :حتث اللجنة الدولة الطرف بقوة على ما يلي  -٣٧

تكثيف جهودها لضمان تسجيل املواليد فوراً وبصورة شـاملة، مبـا يف              )أ(  
             يق تعديل القانون املتعلق بتسجيل املواليـد وعقـود الـزواج والوفيـات            ذلك عن طر  

فوريـة لتـسجيل والدات مجيـع       خاصة و ، ويف غضون ذلك، اختاذ تدابري       ١٩٦٣لعام  
  شهادات ميالد جمانية دون أي متييز؛منحهم األطفال و
  تكثيف محالت توعية اجلمهور بأمهية تسجيل املواليد؛  )ب(  
إجراءات فعالة للتعرف على هوية األطفال ملتمـسي اللجـوء          وضع    )ج(  

فورية لتـسجيل   خاصة و واختاذ تدابري   عن ذويهم،   والالجئني غري املصحوبني واملفصولني     
  والداهتم؛
       وضـع الالجـئني    اخلاصة ب تفاقية  ال من ا  ٢٦سحب حتفظها على املادة       )د(  

  ؛ حبريةلتنقل ومتكني الالجئني وملتمسي اللجوء من ا١٩٥١لعام 
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            األشـخاص عـدميي اجلنـسية      اخلاصة مبركـز    تفاقية  الاالنضمام إىل ا    )ه(  
  .١٩٦١ واتفاقية خفض حاالت انعدام اجلنسية لعام ١٩٥٤لعام 

 ٣٩ واملادة   ،٣٧من املادة   ) أ(، والفقرة   ١٩املادة  (العنف املوجَّه ضد األطفال       -دال  
  )من االتفاقية

  العقاب البدين    
حيظر العقاب البدين   ) ٢٠٠١ لعام   ١٦القانون رقم   (تالحظ اللجنة أن قانون التعليم        -٣٨

يف ال   أن العقاب البدين غـري قـانوين         ١٩٩١ وأن احملكمة العليا قررت يف عام        ،يف املدارس 
بيد أن اللجنة تشعر ببالغ القلـق إزاء معلومـات          . ارتكاب جرمية على  املدارس وال كعقوبة    

  :لطرف ومفادها ما يليقدمتها الدولة ا
      العقاب البدين على نطاق واسع يف مجيع األمـاكن         ممارسة  استمرار انتشار     )أ(  

  مبا يف ذلك املدارس؛
عدم تنفيذ بعض التشريعات اجلديدة، مثل القانون املتعلق مبكافحة العنـف             )ب(  

 تنفيـذاً   ، يف املدارس  والقوانني اليت حتظر العقاب البدين    ) ٢٠٠٣ لعام   ٤القانون رقم   (املرتيل  
  كامالً على أرض الواقع؛

ب البدين صراحة يف البيت ويف مرافق النظام        اعدم وجود تشريع حيظر العق      )ج(  
للطفل بـصفته   " التأديب املعقول "وفضالً عن ذلك، تشجب اللجنة      . اجلنائي والرعاية البديلة  

  .دفاعاً عن جرمية العقاب البدين يف القانون العام
  :اللجنة الدولة الطرف بقوة إىل ما يليتدعو   -٣٩

اعتماد مشروع قانون رعاية ومحاية الطفل هبدف حظر        يالء األولوية إىل    إ  )أ(  
يف مجيع األماكن، مبـا يف ذلـك البيـت          ومبوجب القانون املدين والعريف      العقاب البدين 

  واملدرسة ومرافق الرعاية البديلة؛
عقاب البدين بفعالية واملبادرة إىل اختاذ      ضمان تنفيذ القوانني اليت حتظر ال       )ب(  

 ؛إجراءات قانونية بشكل منهجي ضد املسؤولني عن العقاب البدين

  العقاب البدين؛ اليت جتيزالبنود إلغاء مجيع املبادرة فوراً إىل   )ج(  
استحداث برامج مستدامة لتثقيف اجلمهور وإذكاء الـوعي والتعبئـة            )د(  

 فيمـا يتعلـق     ،ألسر واجملتمعات احمللية والزعماء الدينيني     تشمل األطفال وا   ،االجتماعية
 على املستويني البدين والنفسي على السواء، هبدف تغـيري          للعقاب البدين باآلثار الضارة   

املوقف العام جتاه هذه املمارسة وتعزيز األشكال اإلجيابية واخلالية من العنف والتـشاركية    
  ب البدين؛اللعقلتنشئة األطفال وتأديبهم كتدبري بديل 
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ضمان استكمال مجيع املدرسني والعاملني يف املدارس تدريباً إلزامياً على            )ه(  
ـ     ب البـدين  احقوق الطفل وعلى اآلثار الضارة، البدنية والنفسية علـى الـسواء، للعق

  .والتشجيع على الدعم السلوكي اإلجيايب وأشكال التأديب البديلة

 نااجلنسيالعتداء االستغالل وا    

بينما تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف أنشأت وحدات حلماية النساء واألطفـال يف               -٤٠
النساء واألطفال والعنف   االعتداء على   مجيع املناطق هبدف تعزيز محاية الطفل، يهوهلا انتشار         

. اجلنسي يف املدارس ويف البيوت    العتداء  ، مبا يف ذلك االغتصاب وا     ضدهم على نطاق واسع   
  :ر اللجنة ببالغ القلق إزاء ما يليتشعبوجه خاص، و

ارتفاع نسبة انتشار اغتصاب األطفال من جانب أفراد األسرة واألوليـاء             )أ(  
  واملدرسني والزعماء احملليني يف الدولة الطرف؛

قلة مقاضاة جرائم العنف اجلنسي ضد األطفال وانتشار التسويات خـارج             )ب(  
ويف هذا الصدد، تالحظ اللجنة مـع       . من العقاب نطاق القضاء، مبا يؤدي إىل إفالت اجلناة        

  ؛)٢٠٠٠ لعام ٨القانون رقم (كافحة االغتصاب املتعلق مبقانون التعديل التأخر يف القلق 
قلة احتكام الضحايا إىل القضاء واستفادهتم من املالجئ واخلدمات الطبيـة             )ج(  

  .وخدمات املشورة والتعويض مبوجب التشريع الوطين
  :ة الدولة الطرف على القيام مبا يليحتث اللجن  -٤١

الفعال للتشريع املتعلق باالعتداء واالستغالل اجلنـسيني       اإلنفاذ  ضمان    )أ(  
  حالة مرتكيب هذه اجلرائم إىل القضاء وإنزال عقوبات حبقهم تتناسب مع جرائمهم؛إو

                 ٨القـانون رقـم   (التعجيل بتعـديل قـانون مكافحـة االغتـصاب         )ب(  
من أجل محاية مجيع األطفال الضحايا والشهود على العنـف واالعتـداء            ) ٢٠٠٠عام  ل

  اجلنسيني على النحو املناسب؛
تعزيز قدرات وحدات محاية النساء واألطفال يف مجيع املناطق، والتعجيل            )ج(  

بوضع إجراءات وآليات فعالة مراعية الحتياجات الطفل لتلقي الـشكاوى ورصـدها            
  والتحقيق فيها؛

 للتشجيع على اإلبالغ ، وال سيما الفتيات ،تنظيم محالت لتوعية األطفال     )د(  
  عن العنف واالعتداء اجلنسيني يف املدارس؛

وضع استراتيجية وطنية تغطّي االحتياجات من املالجئ واالحتياجـات           )ه(  
  .االجتماعية لألطفال ضحايا االستغالل والعنف اجلنسيني -الصحية والقانونية والنفسية 
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  املمارسات الضارة    
يساور اللجنة بالغ القلق إزاء استمرار انتشار ممارسات تعليم اجلنس والزواج املبكر              -٤٢

وفضالً عن ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من أن الدولة الطرف مل تتخذ أي             . يف الدولة الطرف  
 طريـق   خطوات لتوثيق هذه املمارسات الضارة واحلد منها بشكل منهجي، مبا يف ذلك عن            

  .عقوباتاعتماد 
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ضمان إنزال عقوبات جنائية ومدنية مناسبة على              -٤٣

األفراد، مبن فيهم الزعماء التقليديون، الذين يشجعون على ممارسـات تعلـيم اجلـنس                    
وفضالً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ برامج للتوعية تشمل           . أو يشتركون فيها  

اُألسر وزعماء اجملتمعات احمللية واجملتمع عامة، مبا يشمل األطفال ذاهتـم، للحـد مـن               
  . ممارسات طقوس تعليم اجلنس وحاالت الزواج املبكر، وال سيما يف املناطق الريفية

  عدم تعرض األطفال جلميع أشكال العنف    
        فـال تذكّر اللجنة بتوصيات دراسة األمم املتحدة بـشأن العنـف ضـد األط              -٤٤

، وتوصي الدولة الطرف مبنح األولوية للقضاء على مجيع أشكال          (A/61/299) ٢٠٠٦لعام  
وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تأخذ يف احلسبان التعليق          . العنف ضد األطفال  

  : وخباصة)٢٠١١ ،(CRC/C/GC/13 ١٣العام رقم 
عنف ضد األطفـال    وضع استراتيجية وطنية شاملة ملنع مجيع أشكال ال         )أ(  

  والتصدي هلا؛
اعتماد إطار عمل وطين للتنسيق للتصدي جلميع أشكال العنف ضـد             )ب(  
  األطفال؛
  إيالء العناية الواجبة إىل البعد اجلنساين للعنف؛  )ج(  
التعاون مع املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية بـالعنف ضـد األطفـال             )د(  

  . الصلةوغريها من مؤسسات األمم املتحدة ذات

  مستوى املعيشة    
، ٢٠٣٠بينما حتيط اللجنة علماً بإطار العمل اإلمنائي الوطين، ورؤية ناميبيا لعـام               -٤٥

، الرامية إىل توفري نظـام      )٢٠١٦/٢٠١٧-٢٠١٢/٢٠١٣(واخلطة اإلمنائية الوطنية الرابعة     
ائـة مـن     يف امل  ٣٤,٤شامل حلماية األطفال ودعم اُألسر، يساورها القلق مع ذلك من أن            

أطفال الدولة الطرف يعيشون حتت خط الفقر، ومن ارتفاع معدالت سوء تغذية األطفـال              
 يف املائة من الناميبيني على خدمات الـصرف         ٦٧الفقراء ووفياهتم واعتالهلم، وعدم حصول      
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ويف هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود خدمات أساسية     . الصحي األساسية 
  .رف لدعم اُألسر يف تنشئة أطفاهلا وكفالة حقوق األطفال يف النماء الشامليف الدولة الط

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اختاذ مجيع التدابري الالزمة للتصدي لفقر األطفال              -٤٦
وضعفهم بأمور منها توفري خدمات دعم األسر واحلماية االجتماعية لُألسر املعوزة، مبا يف             

  .دف اُألسر األكثر تعرضاً للفقرذلك برامج جمتمعية تسته

، واملواد  )٢ و ١الفقرتان   (١٨ واملادة   ٥املادة  (البيئة األسرية والرعاية البديلة       -هاء  
  ) من االتفاقية٣٩، و)٤الفقرة  (٢٧، و٢٥، و٢١-١٩، و١١-٩

  البيئة األسرية    
والنفقة على  تالحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف تقدم مَنح اإلعاقة واحلضانة              -٤٧

) ٢٠١٦/٢٠١٧-٢٠١٢/٢٠١٣(األطفال، وتالحظ أيضاً أن اخلطة اإلمنائية الوطنية الرابعة         
تدعو إىل توسيع نظام املنح تدرجيياً ليشمل مجيع األطفال وإىل تدابري إضافية لتمكني اُألسـر               

ني بيد أن اللجنة تشعر بالقلق من أنه بسبب قلـة املرشـدين االجتمـاعي             . من رعاية أطفاهلا  
والعاملني مع األطفال يف اجملتمعات احمللية، ال تغطي التدابري حىت اآلن مجيع اُألسر واألطفـال        

  :وفضالً عن ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي. الذين حيتاجوهنا
أو / عامـاً أيتـام و     ١٨ يف املائة من األطفال النـاميبيني دون سـن           ٢٨  )أ(  

 يف املائة من    ٢٦املائة مع أحد األبوين وال يقيم سوى         يف   ٣٤، وال تقيم نسبة     "مستضعفون"
  مجيع األطفال مع كال األبوين؛

عدم تكافؤ مسؤوليات األبوين وانتشار األسر املعيشية اليت تعيلها األمهات            )ب(  
  .العازبات

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بقوة مبا يلي  -٤٨
 منظمات اجملتمع املدين يف     التعجيل بتوسيع نظام املنح وتعزيز التشاور مع        )أ(  

رصد النظام واستعراضه لضمان زيادة استفادة األسر من املنح، مثل األسر الفقرية واألسر 
  ؛عازباتاليت تعيلها أمهات 

اختاذ تدابري إضافية لزيادة تعزيز عدد املرشدين االجتماعيني والعاملني مع       )ب(  
  األطفال يف اجملتمعات احمللية؛

آلباء وتثقيفهم، بأمور منها متكينهم من الدعم مبا يـشمل          إذكاء وعي ا    )ج(  
التدريب على اإلرشاد األبوي واملهارات واملسؤوليات األبوية املشتركة هبـدف تغـيري            

  املمارسات والقوالب النمطية بشأن أدوار اجلنسني واألبوة؛
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اختاذ تدابري فورية لتفادي فصل األطفال عن البيئـة األسـرية بإتاحـة               )د(  
خدمات املساعدة والدعم املالئمة لألبوين ولألولياء القانونيني يف حتمل مسؤوليات تنشئة           

  .الطفل

 التبين    

يساور اللجنة بالغ القلق من أن عمليات التبين احمللية والدولية جتري بطريقـة غـري                 -٤٩
وتالحظ .  طريق قنوات خاصة غري مرخص هلا، ودون أي رقابة من الدولة الطرف            رمسية عن 

ويـساور  . اللجنة مع القلق أيضاً عدم وجود تشريع وطين بشأن التبين على الصعيد الـدويل           
اللجنة القلق من تعّرض األطفال لالستغالل واالجتار بسبب عدم وجود إطار قانوين وهيئـة              

  .عيدين احمللي والدويلُمحددة ترصد التبين على الص
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٥٠

التعجيل باعتماد قانون شامل يتعلق بالتبين على الصعيدين احمللي والدويل          )أ(  
وينبغي للدولة الطرف . وضمان اتساقه اتساقاً كامالً مع االتفاقية واملعايري الدولية األخرى    

 لوقف عمليات التبين غري الرمسية من أجل منع         أن تتخذ، يف غضون ذلك،  تدابري فورية       
  املمارسات التعسفية، مبا يف ذلك استغالل األطفال واالجتار هبم؛

ددة مبسؤولية رصد ومجع البيانات املتعلقة بالتبين علـى         تكليف هيئة حم    )ب(  
الصعيدين احمللي والدويل، مبا يف ذلك الرصد التايل للتبين، وضمان مراعاة مبدأ مـصلحة          

  لطفل الفضلى دوماً؛ا
 بشأن محاية األطفال    ١٩٩٣التعجيل بالتصديق على اتفاقية الهاي لعام         )ج(  

  .والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل

 ٢٤ و ٢٣و) ٣الفقـرة    (١٨ و ٦املواد  (اإلعاقة والصحة األساسية والرعاية       -واو  
  )من االتفاقية) ٣-١الفقرات  (٢٧ و٢٦و

  عاقةاألطفال ذوو اإل    
ُتكرر اللجنة اإلعراب عن قلقها بـشأن التمييـز ضـد األطفـال ذوي اإلعاقـة                  -٥١

)CRC/C/15/Add.14   وبشأن استمرار الدولة الطرف يف اعتمـاد هنـج         ) ١٥ و ٧، الفقرتان
وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف ُتقدم ِمنحاً لألطفال ذوي         . الرعاية االجتماعية جتاه اإلعاقة   

.  يف املائة فقط منهم حيصلون على هذه املنح        ١٠تالحظ مع القلق أن نسبة      اإلعاقة؛ بيد أهنا    
  :ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء ما يلي

ال يزال األطفال ذوو اإلعاقة، وخباصة الفتيات واألطفال الذين يعيشون يف             )أ(  
م بشكل  املناطق الريفية يواجهون أشكاالً عديدة من التمييز وصعوبات مجة يف التمتع حبقوقه           
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كامل، مبا يف ذلك االستفادة احملدودة من التعليم والرعاية الصحية وغريمها مـن اخلـدمات               
  االجتماعية؛

مل يؤد وضع هياكل وسياسات خمتلفة، وال سيما اجمللس الوطين للمعـوقني              )ب(  
يـة  ، إىل إجراءات منّسقة ومتسقة مبا فيه الكفا       ١٩٩٧والسياسة الوطنية املعنية باملعوقني لعام      

وبينما تالحظ اللجنة أن اجمللس الوطين للمعوقني مكلف مبهمة         . لصاحل األطفال ذوي اإلعاقة   
متابعة تنفيذ السياسة الوطنية املعنية باملعوقني، فإهنا تأسف لعدم وجود معلومات يف تقريـر               

  .الدولة الطرف عن أنشطة الرصد اليت يضطلع هبا اجمللس
، وحتـث   )٢٠٠٦،  Corr.1 و CRC/C/GC/9 (٩رقم  تذكّر اللجنة بتعليقها العام       -٥٢

الدولة الطرف على اعتماد هنج يستند إىل حقوق اإلنسان يف التصدي لإلعاقة، وتوصـي              
  :الدولة الطرف بصفة خاصة مبا يلي

كفالة أن تتضمن مجيع التشريعات املعنية باألطفال، مبا يف ذلك مشروع             )أ(  
لطفل، حظراً حمدداً للتمييز على أسـاس اإلعاقـة،      القانون املقترح املتعلق برعاية ومحاية ا     

  ووضع برامج شاملة ومنّسقة بني مجيع الوزارات تتناول حقوق األطفال ذوي اإلعاقة؛
ضمان متكني األطفال ذوي اإلعاقة من ممارسة حقـوقهم يف التعلـيم،              )ب(  

بتـدريب  والعمل على إدماجهم يف نظام التعليم العام إىل أقصى حد ممكن، مبا يف ذلـك                
املدرسني تدريباً خاصاً، وبزيادة عدد املرافق املخصصة لألطفال ذوي اإلعاقـة، وجبعـل             

  الوصول إىل املدارس أيسر؛
توفري سبل االنتصاف الفعالة يف حاالت انتهاك حقوق األطفـال ذوي             )ج(  

اإلعاقة، وضمان إتاحة تلك السبل بيسر جلميع األطفال ذوي اإلعاقة، مبن فيهم الفتيات             
  أو األولياء اآلخرين؛/والوالدين و

التعجيل بتنفيذ جمموعة واسعة من التوصيات السياساتية واإلدارية املتاحة     )د(  
، مبا يف ذلك التغيريات املُدخلة على       ٢٠٠٨يف نظام اخلدمات الصحية واالجتماعية لعام       

لألشـخاص  النظام الوطين للرعاية الصحية بغية حتسني خدمات الرعاية الصحية املقدمة           
ذوي اإلعاقة؛ وفضالً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لضمان إتاحـة              

واملالية الالزمة، وخباصة على املـستوى      ) كاألخصائيني يف شؤون اإلعاقة   (املوارد املهنية   
احمللي، وتعزيز برامج اخلدمات الصحية اجملتمعية وتوسيعها، مبا يف ذلك املوجهة إىل اآلباء             

  لياء وجمموعات دعم الوالدين؛واألو
تنظيم محالت للتوعية والتثقيف تستهدف عامة اجلمهور وفئات ُمحددة           )ه(  

  .من املهنيني هبدف منع التمييز الفعلي ضد األطفال ذوي اإلعاقة والقضاء عليه
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  الصحة واخلدمات الصحية    
) ٢٠١٣-٢٠٠٩(تالحظ اللجنة كخطوة إجيابية اخلطـة االسـتراتيجية الوطنيـة             -٥٣

بيد أن القلق يساورها إزاء ارتفاع مستوى وفيات األمهات وسوء تغذية األطفـال             . للصحة
وحمدودية الوصول إىل خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب املأمونة، وتدين مستوى املرافق      
الصحية، والفوارق الصحية يف أوساط األطفال الذين يعيشون يف املناطق الريفيـة واملنـاطق              

 ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الثغرات يف املوارد البشرية يف القطاع الـصحي وإزاء               .النائية
  .فعالية خمصصات ميزانية الصحة

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة لـضمان متتـع مجيـع                -٥٤
اصة إىل  األطفال بالوصول املتساوي إىل اخلدمات الصحية بنفس اجلودة، وبإيالء عناية خ          

األطفال املستضعفني، وال سيما األطفال الفقراء واألطفال الـذين يقيمـون يف املنـاطق              
 -وحتث الدولة الطرف أيضاً على التصدي ألسـباب احلرمـان االجتماعيـة             . الريفية

وتوصي اللجنـة   . االقتصادية وغريها من األسباب الدفينة ألوجه العجز الصحي القائمة        
  :صة مبا يليالدولة الطرف بصورة خا

تكثيف جهودها للتعجيل بالتصدي الرتفاع نسب سوء تغذية األطفال،           )أ(  
ووضع برامج تثقيفية، تشمل تنظيم محالت لتعريف األبوين مبسائل الـصحة األساسـية             

  لألطفال وتغذيتهم، والنظافة الصحية والتصحاح البيئي، والصحة اإلجنابية؛
ة من منظمات مثل اليونيسيف ومنظمـة       التماس املساعدة املالية والتقني     )ب(  

  الصحة العاملية يف هذا الصدد؛
حتسني االستفادة من خدمات رعاية األمومة وال سيما يف املناطق الريفية،             )ج(  

بتحسني اهلياكل األساسية الصحية وزيادة توفري رعاية التوليد ورعاية املواليد يف حاالت             
املؤهالت يف املرافق الصحية على مـستوى       الطوارئ والوصول إليهما وكذلك القابالت      

املقاطعات وما دونه؛ وفضالً عن ذلك اختاذ تدابري خاصة لضمان اسـتفادة املراهقـات              
  احلوامل بيسر من الرعاية الصحية اجلنسية واإلجنابية؛

تنفيذ توصيات املقررة اخلاصة املعنية حبق اإلنسان يف احلصول على مياه             )د(  
، وخباصة التوصـية    )A/HRC/21/42/Add.3(ت الصرف الصحي    الشرب املأمونة وخدما  

املتعلقة بتوسيع والية أمني املظامل لتشمل تعزيز ومحاية احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة      
املرجـع  (والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف احلصول على املياه وخدمات الصرف الـصحي              

  )).ب(٦٨نفسه، الفقرة 
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 الصحة العقلية    

وتالحظ . جزع اللجنة ارتفاع نسب االنتحار يف أوساط أطفال الدولة الطرف         يثري    -٥٥
اللجنة ببالغ القلق تقييم وزارة الصحة واخلدمات االجتماعية بأن هناك ارتفـاع يف نـسبة               

وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود       . االنتحار يف أوساط الشباب يف السنوات األخرية      
 العقلية، وعدم كفاية املمارسني املدربني يف جمال الصحة العقلية          بيانات بشأن مشاكل الصحة   

املوجودين يف املدارس ويف املناطق الريفية، وإزاء الوعي احملدود يف أوساط املهنيني العاملني مع              
  . األطفال بأمهية حتديد شواغل الصحة العقلية والتصدي هلا

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٥٦
جيل بإعادة النظر يف سياسة ناميبيا للصحة العقلية واعتماد سياسـة           التع  )أ(  

وطنية شاملة للصحة العقلية لألطفال وفقاً لتوصية منظمة الصحة العاملية، وكفالة مشـول             
العناصر األساسية هلذه السياسة النهوض بالصحة العقلية وتقدمي املشورة بشأهنا والوقايـة           

لرعاية الصحية األساسية واملدارس واجملتمعات احملليـة       من اضطراباهتا، وذلك يف مراكز ا     
ومراكز الصحة العقلية املراعية الحتياجات األطفال واليت تقدم خدمات العيادة اخلارجية           

  واخلدمات للمرضى املقيمني؛ 
التعجيل باختاذ إجراءات تكثف جهودها الرامية إىل منـع االنتحـار يف              )ب(  

 ذلك عن طريق زيادة خدمات تقدمي املشورة النفـسية          أوساط األطفال والشباب، مبا يف    
املتاحة واملرشدين االجتماعيني يف املدارس واجملتمعات احمللية، وضمان تدريب مجيع املهنيني     
العاملني مع األطفال تدريباً مناسباً على حتديد ومعاجلة امليول االنتحارية ومشاكل الصحة            

  العقلية املبكرة؛ 
دة التقنية من منظمة الصحة العاملية وغريها من املؤسسات         التماس املساع   )ج(  

الوطنية والدولية على وضع وتنفيذ سياسات وبرامج تتناول الصحة العقلية لألطفال، مبن            
  . فيهم األطفال الذين يعانون من صعوبات يف التعلم

  صحة املراهقني    
هتا الدولـة الطـرف     بينما ترحب اللجنة مبختلف السياسات واملبادرات اليت اختـذ          -٥٧

لتحسني صحة املراهقني، يساورها بالغ القلق إزاء العدد الكبري من املراهقات احلوامل، مبا يف              
ذلك نتيجة االغتصاب، وإزاء انتشار األمراض املنقولة جنسياً وإساءة استخدام املخـدرات            

  :ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء ما يلي. والكحول يف أوساط املراهقني
قانون الدولة الطرف العقايب يف جمال اإلجهـاض وخمتلـف الـصعوبات              )أ(  

االجتماعية والقانونية، مبا يف ذلك التأخري الطويل يف االستفادة من خدمات اإلجهـاض يف              
ويف هذا الصدد، تالحظ اللجنة مع القلـق أن         . إطار القوانني احلالية بالنسبة للفتيات احلوامل     
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لف الذكر يؤّدي باملراهقات إىل التخلي عن رضعهن أو وضع          قانون اإلجهاض التقييدي السا   
حد حلملهن يف ظروف غري قانونية وغري مأمونة، مبا يهّدد حيـاهتن وصـّحتهّن، وينتـهك                

  حقوقهن يف احلياة ويف عدم التعرض للتمييز ويف الصحة؛ 
عدم كفاية استفادة املراهقات من التثقيف واخلدمات يف جمـال الـصحة              )ب(  
وتأسف اللجنة أيـضاً  . ية، مبا يف ذلك وسائل منع احلمل والرعاية يف حاالت الطوارئ      اإلجناب

لعدم تقدمي الدولة الطرف معلومات يف تقريرها عن التدابري املتخذة لضمان حق األطفـال يف      
  . الرعاية الصحية اجلنسية واإلجنابية مبوافقة األبوين أو بدوهنا

 ٤طار اإلشـارة إىل تعليقهـا العـام رقـم           توصي اللجنة الدولة الطرف، يف إ       -٥٨
)CRC/GC/2003/4 ،مبا يلي)٢٠٠٣ ،:  

مراجعة تشريعها املتعلق باإلجهاض وتعديله ملنع املراهقات من اللجـوء            )أ(  
إىل عمليات اإلجهاض السرية وغري املأمونة واحلد من حاالت احلمل غري املرغوب فيهـا              

  ووفيات األمهات والتخلي عن الرضع؛
ثيف وتوسيع جهودها لضمان االستفادة من خدمات الرعاية الصحية         تك  )ب(  

اجلنسية واإلجنابية وإتاحتها، مبا يف ذلك وسائل منع احلمل وخدمات التوليد املؤسـسية             
والرعاية الصحية عند الوالدة، وال سيما يف املناطق الريفية، والتعجيل بتنفيـذ سياسـاهتا    

ل املراهقات عن طريـق إجـراءات وقائيـة،      وبراجمها للتصدي الرتفاع عدد حاالت مح     
  وضمان وصول املراهقات بيسر إىل خدمات املشورة والدعم  بشكل سري؛

تكثيف التثقيف الصحي اإلجنايب، مبا يف ذلك التثقيف بشؤون اجلـنس             )ج(  
للمراهقني، بوسائل منها إدماج التثقيف الصحي يف مناهج التعلـيم، وحتـسني املعرفـة              

الصحية اإلجنابية وإتاحتها هبدف الوقاية مـن فـريوس نقـص املناعـة             خبدمات الرعاية   
اإليدز وغريه من األمراض املنقولة جنسياً واحلد من حـاالت احلمـل لـدى              /البشري

  املراهقات؛
رصد تنفيذ السياسات واخلدمات املصممة ملنع محل املراهقات واإلدمان           )د(  

اإليدز وغريها من األمراض املنقولة     /ريعلى العقاقري والعدوى بفريوس نقص املناعة البش      
جنسياً، وضمان نشر معلومات عن هذه السياسات واخلدمات على نطـاق واسـع يف              
أوساط املراهقني، مبا يف ذلك لدى الفتيات واألسر وكوادر إدارة املدارس واملـسؤولني             

  احلكوميني ومقدمي الرعاية الصحية؛ 
أو املـدخنني   / على الكحـول و    ضمان استفادة مجيع األطفال املدمنني      )ه(  

ومتعاطي املخدرات من خدمات فعالة إلعادة تأهيلهم من اإلدمان على العقاقري، مبـا يف              
  . ذلك االستفادة من العالج واملشورة والتعايف وإعادة اإلدماج
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  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشري    
 من انتشار فريوس نقص     ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف يف احلد          -٥٩

اإليدز، وحتقيق نسبة عالية من منع انتقال العدوى هبذا الفريوس مـن األم إىل              /املناعة البشري 
بيد أن اللجنة تشعر ببالغ القلـق       . الطفل، وإتاحة عالج العقاقري املضادة للفريوسات الرجعية      

  :إزاء ما يلي
اإليـدز لـدى    / البشري انتشار العدوى بنسبة عالية بفريوس نقص املناعة        )أ(  

  األطفال، وخباصة لدى املراهقات؛ 
 عاماً، وفقاً للسياسة    ١٦وجوب حصول األطفال الذين تقل أعمارهم عن          )ب(  

أوليائهم لالستفادة من املشورة والفحص بشكل       اليت تتبعها احلكومة، على موافقة والديهم أو      
من حق الطفل يف احلصول علـى       اإليدز، مما حيد بشدة     /طوعي لفريوس نقص املناعة البشري    

  املعلومات وعلى الرعاية الصحية؛ 
اإليدز /خفض االعتمادات يف جمال الوقاية من فريوس نقص املناعة البشري           )ج(  

  .وعالجه، مما قد يؤدي إىل احلد من اخلدمات والرعاية لألطفال املصابني به أو املتضررين منه
، CRC/GC/2003/4 (٣يقها العام رقم    توصي اللجنة الدولة الطرف، يف ضوء تعل        -٦٠

  :، مبا يلي)٢٠٠٣
اختاذ تدابري تشريعية تضمن استفادة مجيع األطفال، مبن فيهم الفتيـات             )أ(  

عاماً، بشكل حر وسري من املشورة واملساعدة الطبيـتني          ١٦الاليت تقل أعمارهن عن     
  مبوافقة الوالدين أو بدوهنا؛ 

العدوى من   والربامج الرامية إىل الوقاية      ضمان التنفيذ الفعال للسياسات     )ب(  
اإليدز، مبا يف ذلك السياسة الوطنية ملكافحة فريوس نقص         /بفريوس نقص املناعة البشري   

اإليدز واخلاصة بقطاع التعليم، اليت تضمن احلـصول علـى العـوازل            /املناعة البشري 
  وإتاحتها يف املؤسسات التعليمية ويف بيوت الشباب؛ 

زيز السياسات والربامج اجلديدة الرامية إىل توفري الرعايـة         تكثيف وتع   )ج(  
أو املتضررين منهما، مبا يف      اإليدز/والدعم لألطفال املصابني بفريوس نقص املناعة البشري      

  ذلك الربامج الرامية إىل تعزيز قدرة األسر واجملتمعات احمللية على رعاية هؤالء األطفال؛ 
ن اليونيسيف وغريها من املنظمات الدوليـة       التماس املساعدة التقنية م     )د(  

هبدف زيادة فعالية ختصيص املوارد وإنفاقها، واملساعدة على استكشاف مصادر التربعات           
  . اإلضافية من الشركاء الوطنيني
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 الرضاعة الطبيعية    

 ٥,٧يساور اللجنة بالغ القلق إزاء املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن               -٦١
ملائة فقط من مجيع األمهات يواصلن الرضاعة الطبيعية اخلالصة حىت يبلغ الطفـل سـّناً               يف ا 

 يف املائة فقط من مجيع األمهات يواصـلن الرضـاعة           ١تتراوح بني أربعة ومخسة أشهر وأن       
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً مـن      . الطبيعية حىت يبلغ الطفل سناً تتراوح بني ستة ومثانية أشهر         

لدولة الطرف معلومات عن اخلطوات اليت اختذهتا لتعزيـز الرضـاعة الطبيعيـة             عدم تقدمي ا  
ومحايتها وتشجيعها، مبا يف ذلك بتخصيص اعتمادات مالية للتثقيـف بالرضـاعة الطبيعيـة      

وفضالً عن ذلك، ال يزال القلق يساور اللجنة من أن الدولة الطـرف تفتقـر إىل                . ودعمها
فيلة باإلنفاذ الفعال للمدونة الدولية لتسويق بدائل لـنب         التشريعات والسياسات الوطنية الك   

 وتالحظ اللجنة مع القلق أيضاً أن تشريع الدولة الطرف ينّص على إجازة أمومة مدهتا               ،األم
  . وهو ما حيول دون أمور منها إرضاع األمهات أطفاهلن،ثالثة أشهر فقط

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٦٢
وض بالرضاعة الطبيعية اخلالصة حىت بلوغ الطفل سن سـتة          تعزيز النه   )أ(  

أشهر وذلك بتمديد إجازة األمومة، ويف الوقت نفسه تأمني حق األمهات العـامالت يف              
  عمل وراتب وضمان اجتماعي بشكل مأمون؛ 

وضع نظام رصد وطين ملتابعة االمتثال للمدونة الدولية لتسويق بـدائل             )ب(  
  لنب األم؛
ألخصائيني الصحيني، مبن فـيهم األخـصائيون العـاملون يف           تدريب ا   )ج(  

 واجملتمعات احمللية على الرضاعة الطبيعية، ومغزى املبادرة هبـا أثنـاء            ،وحدات األمومة 
الساعة األوىل من الوالدة وأمهية تفادي الرضاعة االصطناعية أو الرضاعة ببدائل لنب األم، 

  ملناسب لألمهات حديثات العهد بالوالدة؛ الدعم اهمإىل أقصى حد ممكن، وضمان تقدمي
املبادرة إىل وضع برامج قطرية تيسر املبادرة املبكرة بالرضاعة الطبيعية يف   )د(  

مجيع مراكز األمومة، وتكثيف اجلهود الرامية إىل تعزيز الرضـاعة الطبيعيـة اخلالـصة              
يما لدى األمهـات    واملستمرة بتوفري الوصول إىل املواد الالزمة وتوعية اجلمهور، وال س         

  . احلديثات العهد بالوالدة، بأمهية الرضاعة الطبيعية وخماطر الرضاعة االصطناعية

  ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨املواد (األنشطة التعليمية والترفيهية والثقافية   -زاي  
وترحب اللجنة  . ترحب اللجنة بتخصيص الدولة الطرف موارد هامة لقطاع التعليم          -٦٣

بيد أن القلـق    . امج حتسني قطاع التعليم والتدريب من أجل حتقيق التعليم الشامل         أيضاً بربن 
  :يلي يساورها إزاء ما
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الفوارق القائمة بني املناطق احلضرية والريفية يف الوصول إىل التعليم، وعدم             )أ(  
يـة  وحمدود ، وضعف اهلياكل األساسية املدرسية    كفاية عدد املدرسني املدرَّبني تدريباً جيداً،     

  وصول األطفال للمواد التعليمية والكتب املدرسية؛
تدّني معدل املداومة يف املدارس وارتفاع معدل التسرب منها على املستويني         )ب(  

  االبتدائي والثانوي؛
التكاليف اخلاصة، مبا يف ذلك اإلسهام يف صناديق التنمية املدرسية وأثره يف              )ج(  

ات معينة من األطفـال مثـل األطفـال الفقـراء،           حق الطفل يف التعليم، وخباصة لدى فئ      
 واألطفال ذوي اإلعاقة، واألطفال املهـاجرين والالجـئني، وأطفـال           ،واملراهقات احلوامل 
  السكان األصليني؛

ارتفاع مستوى التسرب يف أوساط الفتيات بسبب محل املراهقات وعـدم             )د(  
  . تلك احلاالتعامل معتتنفيذ سياسة الوقاية من حاالت محل الطالبات وال

 ١توصي اللجنـة الدولـة الطـرف، مـع مراعـاة تعليقهـا العـام رقـم                    -٦٤
)CRC/GC/2001/1  ،حـصول مجيـع    زيز براجمها وسياساهتا مبا يضمن      ، مبواصلة تع  )٢٠٠١

  :وحتث اللجنة الدولة الطرف بصفة خاصة على ما يلي. األطفال يف ناميبيا على التعليم اجليد
 املدربني جيداً، وحتسني اهلياكل األساسية للمدارس،       زيادة عدد املدرسني    )أ(  

وزيادة استفادة األطفال من املواد والكتب املدرسية هبدف استئصال الفوارق اإلقليمية يف            
  االلتحاق واملداومة باملدارس؛

، وإتاحـة   باملـدارس تعزيز الدعم لتحسني برامج االلتحاق واملداومـة          )ب(  
  سربني؛التدريب املهين للتالميذ املت

إلغاء مجيع فئات الرسوم املخفية أو اإلضافية يف نظام التعليم، مبا يف ذلك               )ج(  
 مجيع األطفال على    حصولاملبادرة فوراً إىل إلغاء خطة صندوق التنمية املدرسية، لضمان          

  التعليم دون عائق وعلى قدم املساواة؛
فال الـضعفاء،   تنفيذ برامج التعليم اخلاصة اليت تراعي احتياجات األط         )د(  

وضمان اإلنفاذ الفعلي لسياسة الوقاية من حاالت محل الطالبات والتعامـل مـع تلـك               
  . احلاالت مبا يكفل تسهيل حصول الفتيات احلوامل على التعليم بشكل كامل

  النماء يف مرحلة الطفولة املبكرة    
حلـة الطفولـة    ترحب اللجنة بسياسة الدولة الطرف املتعلقة بالنماء املتكامل يف مر           -٦٥

واخلطة ) ٢٠١٦-٢٠١٢( وبااللتزام الوارد يف برنامج العمل الوطين لصاحل األطفال          ،املبكرة
بإتاحة مراكز جمانية للنماء يف مرحلـة الطفولـة         ) ٢٠١٧-٢٠١٢(اإلمنائية الوطنية الرابعة    

 هـذا  املبكرة تديرها احلكومة، مع التركيز على أفقر شرائح اجملتمع ودعم تدريب العاملني يف           
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بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود بيانات عن األطفال يف مرحلة التعليم قبل               . اجملال
املدرسي، وقدرة وزارة التعليم ووزارة املساواة بني اجلنسني ورعاية األطفال على تنسيق تنفيذ   

  . وتقييم برامج النماء يف مرحلة الطفولة املبكرة املتعدد األوجه بصورة فعالة
توصي اللجنة الدولة الطرف بإعداد دراسة استقصائية جلميع أطفـال مرحلـة              -٦٦

التعليم املدرسي والتعجيل بتنفيذ سياسة النماء يف مرحلة الطفولة املبكرة بتخصيص موارد       
بشرية ومالية وتقنية مناسبة وآليات رصد وتقييم فعالة، ومنح األولوية ألشـد األطفـال      

 واألطفال يف املناطق الريفية واملناطق النائية، واعتمـاد الـُنهج   حرماناً، مبن فيهم الفتيات  
  .اجملتمعية الفعالة عند االقتضاء

 ٤٠ و٣٩ و٣٨ و٣٠ و٢٢املــواد (تــدابري احلمايــة اخلاصــة األخــرى   -حاء  
  ) من االتفاقية٣٦-٣٢، و)د(-)ب(٣٧و

  االستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفال    
بـشأن انتـشار    ) ١٠، الفقرة   CRC/C/15/Add.14(اب عن قلقها    جتدد اللجنة اإلعر    -٦٧

ويساور اللجنة القلـق    . عمل األطفال، وال سيما يف القطاع غري الرمسي ويف املناطق الريفية          
  :بوجه خاص إزاء ما يلي

 عاماً، وسن   ١٤عدم اتساق احلد األدىن لسن العمل يف قانون العمل، وهو             )أ(  
  اً؛ عام١٦استكمال التعليم وهو 

وجود تقارير عن استغالل األطفال وإيذائهم يف القطاعني املرتيل والزراعي،            )ب(  
  مبا يف ذلك اإليذاء البدين واحلرمان من التعليم والعمل لساعات طويلة؛

انتشار أسوأ أشكال عمل األطفال، مبا يف ذلك إجناز األطفـال أعمـاالً               )ج(  
  .خطرة
بـأن تـضمن    ) ٢١الفقرة  ،  CRC/C/15/Add.14(تكرر اللجنة توصيتها السابقة       -٦٨

الدولة الطرف اتساق سياساهتا وتشريعاهتا املتعلقة مبسألة عمل األطفال مع أحكام االتفاقية            
وفضالً عن ذلك، حتث اللجنـة الدولـة        . ومع اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة      

 مع التركيز بصورة خاصة     الطرف على اختاذ مجيع التدابري املمكنة للتصدي لعمل األطفال،        
 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف حتديداً مبا يلي. على أسوأ أشكال عمل األطفال

تعديل قانون العمل مبا يرفع احلد األدىن لسن العمل إىل سن اسـتكمال               )أ(  
   عاماً؛١٨ سنإىل الدراسة، واحلد األدىن للتشغيل يف األعمال اخلطرة 
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لتحقيق يف احلاالت املشتبه فيها بعمل األطفال، زيادة عمليات التفتيش وا    )ب(  
مبا يف ذلك يف القطاع الزراعي، وتقدمي تعويضات وإقرار عقوبـات جنائيـة لتحـسني               

  االمتثال ألحكام قانون عمل األطفال؛
مطالبة أصحاب العمل الذين يستخدمون املزارعني ويشغلون األطفال يف           )ج(  

إلصابات واألمراض اخلطرة ذات الصلة بالعمـل إىل        األعمال املرتلية باإلبالغ عن مجيع ا     
مكتب مفوض العمل التابع لوزارة العمل والرعاية االجتماعية من أجـل مجـع ونـشر               

  إحصاءات أفضل مما هو متاح حالياً عن هذه احلوادث؛
وضع برامج لتوعية عامة اجلمهور بعمل األطفـال وإنفـاذ األحكـام              )د(  

  ق الزراعية؛سيما يف املناط القانونية وال
بـشأن  ) ٢٠١١(١٨٩التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم          )ه(  

  العمل الالئق للعمال املرتليني؛
التماس املساعدة التقنية يف هذا الصدد من الربنامج الدويل للقضاء على             )و(  

  عمل األطفال التابع ملنظمة العمل الدولية ؛
وخباصة عن طريـق ضـمان وجـود    إنفاذ قوانني العمل بشكل صارم،     )ز(  

عقوبات مدنية وجنائية، من أجل حتسني االمتثال لألحكام املتعلقـة حبـصول األطفـال              
  .العاملني على التعليم

  أطفال الشوارع    
ترحب اللجنة باحلملة اليت نظمتها الدولة الطرف يف مجيع أحناء البلد للتوعية بأوضاع   -٦٩

بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء تقارير تفيد بأن . جمدداًأطفال الشوارع وإدماجهم يف املدارس      
أطفال الشوارع يتعرضون بشكل منتظم لالستغالل واإليذاء والتمييز والوصـم، وكـذلك            

بـالقلق إزاء  وفضالً عن ذلك، تشعر اللجنـة  . للتوقيف واالحتجاز من جانب أفراد الشرطة 
  .إيداع أطفال الشوارع يف املؤسسات يف الدولة الطرف

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٧٠
وضع استراتيجية شاملة حلماية أطفال الشوارع واحلد من عددهم، مبا يف   )أ(  

ذلك بالوقوف على األسباب الدفينة، مثل الفقر والعنف اُألسري واهلجرة وعدم احلصول            
لجنة الدولة  ويف هذا الصدد، تدعو ال    . على التعليم، هبدف منع هذه الظاهرة واحلد منها       

الطرف إىل إيالء عناية خاصة لشدة تعرض فتيات الشوارع لإليذاء اجلنسي واالستغالل            
  واحلمل املبكر؛

تطوير مبادرات تتيح بدائل فعالة إليداع أطفال الشوارع يف املؤسسات،            )ب(  
وتيسر إعادة مجع مشلهم بأُسرهم، كلما كان ذلك جمدياً ومناسباً، مع مراعـاة مـصلحة               
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ويف هذا السياق، توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع بـرامج تـدعم            .  الفضلى الطفل
احتياجات هؤالء األطفال التعليمية واإلمنائية على املدى الطويل، مبا يف ذلك عن طريـق              

  الدعم النفسي كلما كان ذلك ممكناً؛
ضمان عدم تعرض أطفال الشوارع للتمييز واإليذاء والتحـرش مـن             )ج(  

املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، وعدم تعرضهم للتوقيـف التعـسفي          جانب اجلمهور و  
  واالحتجاز غري القانوين؛

التعجيل بالتحقيق يف الشكاوى املتعلقة بإساءة معاملة أطفال الـشوارع            )د(  
وإيذائهم من جانب أفراد الشرطة واملوظفني العاملني يف مراكز الـشرطة أو يف مرافـق               

  .بادرة إىل اختاذ تدابري تأديبيةاالحتجاز احلكومية وامل

  بيع األطفال واالجتار هبم واختطافهم    
يساور اللجنة بالغ القلق إزاء االجتار باألطفال داخل الدولة الطرف ألغراض العمل              -٧١

يف الزراعة وبناء الطرقات، وللعمل كباعة واستغالهلم يف اجلنس التجـاري، وإزاء االجتـار              
 الدولة الطرف لغرض استخدامهم يف رعاية املاشـية ورعايـة           بأطفال من بلدان أخرى إىل    

وتالحظ اللجنة أيضاً مع القلق عدم وجود تـشريعات حمـددة بـشأن االجتـار               . األطفال
  .باألشخاص وعدم وجود مقاضاة بسبب ذلك

  :حتث اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي  -٧٢
ر يتسق مـع الربوتوكـول   التعجيل باعتماد تشريع خاص باالجتار بالبش       )أ(  

بروتوكول (املتعلق مبنع وقمع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، واملعاقبة عليه 
   من اتفاقية حقوق الطفل؛٣٥ومع املادة ) بالريمو

تكثيف جهودها ملكافحة االجتار باألطفال علـى الـصعيدين الـدويل             )ب(  
  ؛والداخلي، مبا يف ذلك بتشديد مراقبة احلدود

ضمان اختاذ التدابري املناسبة ملساءلة مرتكيب جرائم بيع األطفال واالجتار            )ج(  
  .هبم واختطافهم

  إدارة قضاء األحداث    
       ٢٤القـانون رقـم     (ل لقانون اإلجـراءات اجلنائيـة       ترحب اللجنة بالقانون املعدِّ     -٧٣

فل؛ بيد أن القلق يساورها     وأحكامه املتعلقة باحملاكم اليت تراعي احتياجات الط      ) ٢٠٠٣لعام  
. من أنه رغم التأخري الطويل بصورة استثنائية، مل ُيعتمد بعد مشروع قانون قضاء األطفـال              

  :وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ما يلي



CRC/C/NAM/CO/2-3 

27 GE.12-46628 

احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية، البالغ سبعة أعوام يف الدولة الطرف، هو     )أ(  
  حد منخفض بشكل غري مقبول؛

  عدم تفعيل حماكم األطفال يف مجيع املناطق؛ ) ب(  
عدم وجود معلومات يف تقرير الدولة الطرف ويف متناول العموم عن حالة              )ج(  

  األطفال اجلاحنني؛
عدم وجود مرافق احتجاز خمصصة لألطفال، لكل من الذكور واإلنـاث،             )د(  

  لك يف السجون؛حيث ُيحتَجز األطفال مع البالغني، وسوء ظروف االحتجاز، مبا يف ذ
التقارير الواردة عن عدم إنفاذ القضاة باتساق تعديالت قانون اإلجـراءات          )ه(  
  ).٢٠٠٣ لعام ٢٤القانون رقم (اجلنائية 

 الدولة  بأن جتعل ) ٢٠، الفقرة   CRC/C/15/Add.14(تكرر اللجنة توصيتها السابقة       -٧٤
 ٣٧أحكام املـواد    قية، وال سيما     االتفا  نظام قضاء األحداث لديها متوافقاً متاماً مع       الطرف

قواعـد األمـم املتحـدة    املعايري األخرى ذات الصلة، مبا يف ذلك ، فضالً عن  ٤٠ و ٣٩و
ومبادئ األمـم املتحـدة     ) قواعد بيجني (النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث       

 بـشأن  وقواعد األمم املتحـدة   ) مبادئ الرياض التوجيهية  (التوجيهية ملنع جنوح األحداث     
املبادئ التوجيهيـة للعمـل املتعلـق       و) قواعد هافانا  (محاية األحداث اجملرَّدين من حريتهم    

، CRC/C/GC/10( ١٠وتعليـق اللجنـة العـام رقـم         ،  باألطفال يف نظام العدالة اجلنائية    
  :وحتث اللجنة الدولة الطرف بصورة خاصة على ما يلي .)٢٠٠٧
نون رعاية ومحاية الطفل ومشروع     التعجيل بتحديث واعتماد مشروع قا      )أ(  

   مل يتم إقرارمها بعد؛اللذينقانون قضاء األطفال 
تعديل سن املسؤولية اجلنائية إىل حّد مقبول دولياً، وضمان أالّ ميكّن هذا              )ب(  

  احلكم، عن طريق االستثناء، من اللجوء إىل حّد أدىن؛
داث يف القانون    األح ضمان اإلنفاذ الفعال جلميع األحكام املتعلقة بقضاء        )ج(  

  ل لقانون اإلجراءات اجلنائية، مبا يف ذلك األحكام املتعلقة مبحاكم األطفال؛املعدِّ
  إقامة حماكم لألطفال يف مجيع مناطق الدولة الطرف؛  )د(  
تدريب مجيع األخصائيني العاملني يف نظام قضاء األحداث على االتفاقية            )ه(  

  ؛١٠لصلة وعلى التعليق العام للجنة رقم وغريها من املعايري الدولية ذات ا
محاية حقوق األطفال اجملردين من حريتهم وحتسني ظروف احتجـازهم            )و(  

وسجنهم، وال سيما بإنشاء سجون خمصصة لألطفال ُتتاح فيها ظروف تتماشى مع سـن              
األطفال واحتياجاهتم، وضمان إتاحة اخلدمات االجتماعية يف مجيع مراكز االحتجـاز يف            

د، ويف غضون ذلك، كفالة فصل األطفال عن البالغني يف مجيع الـسجون ومراكـز               البل
  االحتجاز رهن احملاكمة يف مجيع أحناء البلد؛
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جتميع معلومات عن عدد األطفال احملتجزين وعن أوضاعهم القانونيـة            )ز(  
 وعن حاالت األطفال الذين قُدِّمت هلم املساعدة القانونية، ونـشر           ،وظروف احتجازهم 

  .ذه املعلوماته

  األطفال ضحايا اجلرائم والشهود عليها    
تالحظ اللجنة كخطوة إجيابية املشروع النموذجي الذي ُوضع بالتعاون مع منظمات             -٧٥

بيد أن القلـق     .األطفال ضحايا اجلرائم والشهود عليها    غري حكومية وأخصائيني بشأن محاية      
ل ضحايا اإليذاء اجلنسي والشهود عليه أثناء       يساور اللجنة إزاء عدم وجود آلية حلماية األطفا       

الدعاوى القانونية، مما يعرض األطفال إىل مزيد من الصدمات وانعدام الشعور باألمن، وإزاء             
 .عدم تنفيذ برامج األطفال الشهود يف مجيع املناطق

توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل بتطوير وتنفيذ برامج حلمايـة األطفـال              -٧٦
رائم والشهود عليها يف مجيع مناطق البلد، بغية زيادة محاية هـؤالء األطفـال              ضحايا اجل 

  .وحقهم يف اخلصوصية وضمان تنفيذ برامج األطفال الشهود يف مجيع املناطق بشكل فعال

  التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان  -طاء  
 الطفـل،   توصي اللجنة الدولة الطرف، من أجل زيادة تعزيز إعمـال حقـوق             -٧٧

بالتصديق على املعاهدات اليت ليست طرفاً فيها بعد، وال سيما الربوتوكول االختيـاري             
التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات، والربوتوكول االختياري امللحـق           
بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والربوتوكول االختياري         

   قية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية              التفا
أو املهينة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري واالتفاقيـة             

  .الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
بالتزاماهتا املتعلقة بإعداد التقارير مبوجب وحتث اللجنة الدولة الطرف على الوفاء      -٧٨

 املنازعـات  األطفـال يف     إشـراك بشأن  الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل      
 بيـع األطفـال     بـشأن  حقوق الطفل    باتفاقيةامللحق   والربوتوكول االختياري    ،املسلحة

أخر تقدمي تقريريهمـا  املواد اإلباحية، ومها بروتوكوالن تالبغاء ويف واستغالل األطفال يف  
  . ٢٠٠٤مايو /أيار ١٦منذ 

  التعاون مع اهليئات اإلقليمية والدولية  -ياء  
توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع اللجنة األفريقية للخرباء املعنيـة حبقـوق               -٧٩

الطفل ورفاهه، التابعة لالحتاد األفريقي، من أجل تنفيذ االتفاقية وغريها من صكوك حقـوق              
  .ان يف كل من الدولة الطرف وغريها من الدول األعضاء يف االحتاد األفريقياإلنس
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  املتابعة والنشر   -كاف  
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيـذ هـذه               -٨٠

 رئيس الدولة والربملـان     التوصيات تنفيذاً تاماً عن طريق اختاذ إجراءات منها إحالتها إىل         
على النحو الواجـب    احمللية كي تنظر فيها     السلطات   و زارات املعنية واحملكمة العليا   والو

  . وتتخذ املزيد من اإلجراءات بشأهنا
التقرير اجلامع  توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح على نطاق واسع           و  -٨١
ذات الـصلة    والردود اخلطية اليت قدمتها والتوصيات    لث  الثاالثاين و  نيها الدوري يتقريرل
علـى  ( بوسائل منها اإلنترنت    ،، وذلك باللغات املستخدمة يف البلد     )املالحظات اخلتامية (

 ووسـائط   ، لَيطَّلع عليها اجلمهور عامةً ومنظمات اجملتمع املـدين        )سبيل املثال ال احلصر   
 وجمموعات الشباب والفئات املهنية واألطفال، هبدف إثارة النقاش وإشاعة الوعي           اإلعالم

  .  وتنفيذها ورصدها االختياريةاهتربوتوكوالب والتفاقيةبا

  التقرير املقبل   -الم  
 مـن   للتقارير الدوريـة  تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تقدم تقريرها اجلامع            -٨٢

وأن تدرج فيه املعلومـات     ،  ٢٠١٧أكتوبر  /تشرين األول  ٢٩الرابع إىل السادس حبلول     
 التوجيهيـة   مبادئهـا وتوجه اللجنة االهتمام إىل     . اخلتاميةاملتعلقة بتنفيذ هذه املالحظات     

   / تـشرين األول   ١ الـيت اعتمـدت يف       بعينها، مبعاهدة   واخلاصةاملنسقة لتقدمي التقارير    
، وتذكِّر الدولة الطرف بأن التقارير الـيت        )Corr.1 و CRC/C/58/Rev.2 (٢٠١٠أكتوبر  

 ٦٠هية وأال يتجـاوز عـدد صـفحاهتا         تعد يف املستقبل ينبغي أن متتثل للمبادئ التوجي       
ويف . وحتث اللجنة الدولة الطرف على تقدمي تقريرها وفقاً للمبادئ التوجيهيـة          . صفحة

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

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

وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إىل تقدمي وثيقة أساسـية تتـضمن آخـر                -٨٣
ساسية املوحدة الواردة يف املبادئ التوجيهية      املستجدات وفقاً للشروط املتعلقة بالوثيقة األ     

 اليت اعتمدها االجتماع اخلامس املـشترك بـني جلـان هيئـات        ،املنسقة لتقدمي التقارير  
  ).HRI/MC/2006/3الوثيقة  (٢٠٠٦يونيه /معاهدات حقوق اإلنسان يف حزيران

        
  


