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  جلنة حقوق الطفل

املالحظات اخلتامية املتعلقة بالتقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثالث             
لـستني  والرابع للنمسا اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتـا احلاديـة وا          

 )٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٥ - سبتمرب/أيلول ١٧(

نظرت اللجنة يف التقرير اجلامع للتقريرين الـدوريني الثالـث والرابـع للنمـسا                -١
(CRC/C/AUT/3-4)    ٢٠١٢سـبتمرب   / أيلول ٢٤ املعقودتني يف    ١٧٣٧ و ١٧٣٦ يف جلستيها 

     / تشرين األول  ٥دة يف    املعقو ١٧٥٤، واعتمدت يف جلستها     )1737 و CRC/C/SR.1736انظر  (
  . املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٢أكتوبر 

  مقدمة  -أوالً  
ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها اجلامع للتقريـرين الـدوريني الثالـث        -٢

، كما ترحب بالردود اخلطية على قائمة املسائل اليت وضـعتها           )CRC/C/AUT/3-4(والرابع  
.  أفضل للوضع القائم يف الدولة الطرف      اً، مما أتاح فهم   (CRC/C/AUT/Q/3-4/Add.1)اللجنة  

 املمثل لقطاعـات  وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف             
  .متعّددة

  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته  -ثانياً  
  :تشريعية التاليةترحب اللجنة باعتماد التدابري ال  -٣

     / كانون الثاين  ٢٠القانون الدستوري االحتادي بشأن حقوق األطفال، يف          )أ(  
، الذي ينطبق مباشرة على حماكم الدولة الطرف وحيمي مصاحل الطفل الفـضلى    ٢٠١١يناير  

  ؛ من احلقوق األخرى املكّرسة يف االتفاقيةاًوآراءه وعدد
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، ممـا يعـّزز    ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٢٧تعديل القانون اجلنائي، يف       )ب(  
  ؛واإليذاء اجلنسينيمحاية األطفال من االستغالل 

  ؛٢٠١١عام تعديل قانون املساواة يف حتمل األعباء األسرية، يف   )ج(  
            / تـشرين األول   ١تعديل قانون خمّصصات رعايـة األطفـال، بتـاريخ            )د(  
  ؛٢٠١٠أكتوبر 

 اً عام ١٦ إىل   ١٨ التصويت من    خايب الذي خيفّض سن   تعديل القانون االنت    )ه(  
  .٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٩يف 

  :وترحب اللجنة أيضاً بالتصديق أو التوقيع على الصكوك التالية  -٤
     / يف حزيـران   االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري،         )أ(  

  ؛٢٠١٢يونيه 
عاقة والربوتوكول االختياري امللحق هبا،     اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإل      )ب(  
 ؛٢٠٠٨سبتمرب /يف أيلول
     / يف شباط  ،١٩٥٤االتفاقية اخلاصة مبركز األشخاص عدميي اجلنسية لعام          )ج(  

  ؛٢٠٠٨فرباير 
بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو املكمـل             )د(  

 ؛٢٠٠٧نوفمرب / املنظمة عرب الوطنية، تشرين الثاينالتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية
  ؛٢٠١٢يونيه / يف حزيراناتفاقية جملس أوروبا للجرائم احلاسوبية،  )ه(  
اتفاقية جملس أوروبا بشأن محاية األطفال من االستغالل اجلنسي واالعتداء            )و(  

  ؛٢٠١١فرباير /اجلنسي، يف شباط
االختـصاص، والقـانون املطبـق،       املتعلقـة ب   ١٩٩٦ لعام   اتفاقية الهاي   )ز(  

واالعتراف، والتنفيذ، والتعاون يف جمال املسؤولية الوالدية وتدابري محاية الطفل، يف كـانون             
  ؛٢٠١٠ديسمرب /األول

                                                                         اتفاقية جملس أوروبا بشأن تفادي وقوع حاالت انعدام اجلنسية يف سـياق              )ح(  
  .٢٠١٠سبتمرب /، يف أيلول          خالفة الدول

 :ضاً بالتدابري املؤسساتية والسياساتية التاليةوترحب اللجنة أي  -٥

على ذات الصلة من أثر     ميع املبادرات التشريعية والتدابري اإلدارية      ها جل تقييم  )أ(  
  ؛٢٠١٣يناير / كانون الثاين١من اعتباراً حقوق الطفل على الصعيد االحتادي، 

 حلقوق  إنشاء جملس استشاري  :  وهو من شقني   ٢٠١٢اإلجراء املتخذ عام      )ب(  
 وتعيني اجمللس باعتباره آلية وقائية وطنية متلـك         ،اإلنسان تابع جمللس أمني املظامل النمساوي     

  ؛ فيها األطفال من حرياهتمُيحرمصالحيات لزيارة املرافق االجتماعية والتعليمية اليت 
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  ؛٢٠١١سبتمرب /اعتماد استراتيجية خاّصة بصحة الطفل يف أيلول  )ج(  
مرافـق  إىل  باإلتيان هبم    سنوات   ٥طفال الذين يبلغ عمرهم     األلزام ذوي   إ  )د(  
  ؛٢٠١٠ يف عام  اجملانيةاحلضانة

االجتـار بالبـشر، يف     أّول منسق وطين منساوي لـشؤون مكافحـة         تعيني    )ه(  
، ٢٠٠٩-٢٠٠٧ االجتار بالبـشر للفتـرات       ةملكافح، واعتماد خطط عمل وطنية      ٢٠٠٩ عام
االجتار باألطفـال   مبسألة  ق عامل خاّص معين     ، وإنشاء فري  ٢٠١٤-٢٠١٢، و ٢٠١١-٢٠٠٩و
  .٢٠٠٧عام  يف

 دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -ثالثاً  

  ) من االتفاقية٤٤ من املادة ٦ والفقرة ٤٢ و٤املواد (تدابري التنفيذ العامة   -ألف  

  التوصيات السابقة للجنة    
الحظـات اخلتاميـة    ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطـرف لتنفيـذ امل            -٦

اليت أبدهتا اللجنة بشأن التقرير الثاين للدولـة الطـرف           (CRC/C/15/Add.251) ٢٠٠٥ لعام
(CRC/C/83/Add.8) . تعاجل  بعض توصياهتا الواردة يف التقرير مل  تالحظ مع األسف أن      ابيد أهن

  . بشكل كامل
عاجلـة التوصـيات     مل الالزمةحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري           -٧

الواردة يف املالحظات اخلتامية املتعلقة بالتقرير الدوري الثاين اليت مل تنفذ بعد أو مل تنفـذ                
سيما تلك املتعلقة بسحب التحفظات والتنسيق وعدم التمييز وشؤون          بصورة كافية، وال  
  . قضاء األحداث

  التحفظات    
ة الطرف بشأن إمكانيـة سـحب       مع الدول جارية  اللجنة إىل أنّ املناقشات     أشارت    -٨

التحفظات تلك  أّنها ما زالت تعترب أنّ      بيد   من االتفاقية،    ١٧ و ١٥ و ١٣حتفظاهتا على املواد    
 . ليست ضرورية

 ١٣أن تنظر يف سحب حتفظاهتا على املواد        بلدولة الطرف   لتكّرر اللجنة توصيتها      -٩
                             اللذين اعتمـدمها املـؤمتر                           إلعالن وخطة عمل فيينا    مع ا  اً من االتفاقية، متاشي   ١٧ و ١٥و

 .     ١٩٩٣                         العاملي حلقوق اإلنسان يف عام 
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  التشريعات    
 ١٦  ترّحب اللجنة بالقانون الدستوري االحتادي بشأن حقوق األطفال املؤرخ         يف حني   -١٠

الـيت تكفلـها    يتضّمن مجيع احلقـوق      تالحظ بقلق أنّ القانون ال    فإهنا  ،  ٢٠١١فرباير  /شباط
كما تالحظ بقلق أنه رغـم جهـود        . ق األطفال االجتماعية والثقافية   االتفاقية وال سيما حقو   

مـع مبـادئ االتفاقيـة       اًالدولة الطرف ملواءمة قوانني محاية الشباب يف مجيع الواليات، متاشي         
يتعلّق ببعض القيـود علـى       تعتمد معايري خمتلفة فيما   ما زالت   معظم الواليات   فإن  وأحكامها،  

  ".املراهق"و" الطفل"وتعريف مصطلحات مثل الّسن 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن جتد السبيل الدستوري املالئم الذي يسمح هلـا       -١١

 مجيع أحكام االتفاقية، وال سـيما احلقـوق         اًباعتماد إطار عملٍ قانوين شامل يدرج متام      
يف مجيـع األراضـي النمـساوية،    وذلك  . االجتماعية والثقافية، وبروتوكوالهتا اإلضافية   

توصي الدولة الطرف بأن تواصل وأن تكثِّف جهودها الرامية إىل          كما  فيها الواليات،    مبا
 إىل حتقيـق معـايري محايـة        اًمواءمة قوانني محاية الشباب املعتمدة يف مجيع الواليات، سعي        

  . متساوية يف كلّ أرجاء الدولة الطرف

 السياسات واالستراتيجيات الشاملة    

يف خمتلـف  قضية أساسية حقوق األطفال جعلت من ة الطرف تالحظ اللجنة أنّ الدول     -١٢
خطط عملها الوطنية بـشأن اإلدمـاج واألشـخاص ذوي اإلعاقـة            مبا يف ذلك    القطاعات،  

باألطفال ُتعىن  سياسات واستراتيجيات شاملة    عدم وجود   تأسف إزاء   إال أهنا   بالبشر،   واالجتار
  .يف الدولة الطرف

وذلك أن تعّد سياسة وطنية شاملة بشأن األطفال        توصي اللجنة الدولة الطرف ب      -١٣
ختـصيص  بالتشاور مع األطفال واجملتمع املدين واستحداث برامج لتطبيقها، ّمما يـضمن            

  .هلذه الربامجاملوارد البشرية واملالية والتقنية املناسبة 

  التنسيق    
يتعلّق بـسياسات    االدولة الطرف لتعزيز التنسيق فيم    اليت تبذهلا   هود  اجلترّحب اللجنة ب    -١٤

عقد اجتماعات منتظمة بني ممـثلني عـن الـوزارات          جبملة من الوسائل منها     تنفيذ االتفاقية،   
أن وجود  الدولة الطرف،   ترى، استناداً إىل تقرير     اللجنة  إذا كانت   و. االحتادية املعنية والواليات  

هيئات إدارية إقليمية وحملية    ستتطلب إشراك   ألّنها  أمراً معدوم الفعالية     اًدائمسيكون  آلية تنسيق   
ئـة حمـّددة، علـى      هيعدم وجود   قلقها إزاء   فإّنها تعرب جمّدداً عن     ومنظّمات غري حكومية،    

 ومستوى الواليات، متلك والية واضحة لتنسيق تنفيذ االتفاقية علـى حنـو             املستوى االحتادي 
  .)١٠، الفقرة CRC/C/15/Add.251(شامل 
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ـ   ة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري       لدوللتكرر اللجنة توصيتها      -١٥ ضمان الكفيلـة ب
الواليـات  االحتادي ومستوى   ستوى  املإنشاء آلية دائمة وفعالة تعىن حبقوق الطفل على         

ختصص ما يكفي من املوارد املالية والبشرية لتشغيل هذه اآللية علـى حنـو فعـال                 وبأن
)CRC/C/15/Add.251 ١١، الفقرة.(  

  ختصيص املوارد    
ـ  املعلومات  النعدام  اللجنة  تأسف    -١٦ ستوى املـوارد املخّصـصة لألطفـال       املتعلقة مب
  .بتحديد ومتابعة ومحاية بنود امليزانية االستراتيجية املعينة لتنفيذ االتفاقيةاخلاصة اآلليات بو

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقّدم معلومات يف تقريرها الدوري املقبل عن              -١٧
ات الصلة توخياً لضمان أن األموال، اليت يـسهل التعـرف عليهـا             إجراءات امليزانية ذ  

وعرضها بطريقة شفافة، خمصصة إىل أقصى حد تسمح به املوارد املتاحة إلعمال احلقوق             
 وباإلضافة إىل ذلك، توصي اللجنة الدولـة        . منها ٤املعترف هبا يف االتفاقية، وفقاً للمادة       

 املتعلّقة باحترام قضايا حقوق الطفل وحتديد       الطرف بأن تذكر بوضوح كل عام أولوياهتا      
مبلغ ونسبة اإلنفاق يف امليزانية على شؤون األطفال، وال سيما األطفال الذين يعانون من              
حاالت ضعف وحرمان، على املستوى االحتادي ومستوى الواليات والبلديات من أجل            

 وبـأن تقـدم هـذه       السماح بتقييم أثر املصروفات على األطفال واستخدامها الفّعـال        
 أن تراعي   ، عند القيام بذلك   ،وينبغي للدولة الطرف  . املعلومات يف تقريرها الدوري املقبل    

املوارد املخصصة إلعمـال    "يوم املناقشة العامة املتعلقة مبوضوع      التوصيات الصادرة عن    
  .٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢١واليت عقدهتا اللجنة يف "  مسؤولية الدول-حقوق الطفل 

   البياناتمجع    
بيانات مصّنفة على   بانتظام  تالحظ اللجنة أنّ مؤسسة اإلحصاءات النمساوية تنشر          -١٨

الـشباب  الـة   السكان وسوق العمـل وعم    عن  أساس العمر ونوع اجلنس واملوقع اجلغرايف       
غري أّنها تشعر بالقلق ألنّ هذه البيانات غري        . والتعليم والثقافة والصحة والشؤون االجتماعية    

خيـّص   املناطق املشمولة باالتفاقية، وال سيما فيمـا فيما يتعلق جبميع   ة على حنوٍ كاف     مصّنف
طاليب اللجوء وغريهم من األطفال الـذين       ين واألطفال الالجئني واألطفال     األطفال املهاجر 

  .يعانون من حاالت ضعف وحرمان
شـامالً  تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشئ، بدعم من شركائها، نظاماً              -١٩

جلمع البيانات وحتليلها لكي تستخدمها أساساً لتقييم التقدم احملرز يف إعمال حقوق الطفل 
وينبغـي تـصنيف    . واملساعدة على تصميم السياسات والربامج الالزمة لتنفيذ االتفاقية       

البيانات اجملموعة يف فئات تشمل العمر واجلنس واملوقع اجلغرايف واجلنسية ووضع اهلجرة            
  .  االقتصادية لتيسري حتليل حالة مجيع األطفال-ية االجتماعية واخللف
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  نشر املعلومات والتوعية    
تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف يف سبيل نشر االتفاقيـة بواسـطة                -٢٠

غري . اإلنترنت وترمجتها إىل لغات األقليات الوطنية وأهم اجلاليات املهاجرة يف الدولة الطرف           
  .حقوق األطفال يف املناهج التربوية يف التعليم االبتدائي والثانويلعدم إدراج  تأسف أّنها
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تزيد من جهودها الرامية إىل إذكاء الـوعي يف                -٢١

سيما األطفال، بشأن احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقيـة،          صفوف عامة اجلمهور، وال   
  .فال يف املناهج التربوية يف التعليم االبتدائي والثانويمن خالل إدراج حقوق األط

  التدريب    
يف حني تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتدريب القضاة واملـدعني               -٢٢

العامني يف جمال حقوق الطفل، إال أّنها تشعر بالقلق إزاء غياب تدريب متخّصص ومنهجي               
  .املهنية العاملة مع األطفال ولصاحلهمبشأن حقوق الطفل جلميع اجملموعات 

مجيع اجملموعات  تلقّي  التدابري الالزمة لضمان    اختاذ  توصي اللجنة الدولة الطرف ب      -٢٣
املهنية العاملة مع األطفال ولصاحلهم التدريب املناسب واملنهجي بشأن حقوق الطفـل،            

ملون يف اجملـال    سيما املدرسون والعاملون املعنيون بشؤون قضاء األحـداث والعـا          وال
  . جبميع أشكاهلاالرعاية البديلةبرامج االجتماعيون والعاملون يف رشدون الصحي وامل

  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (املبادئ العامة   -باء  

  عدم التمييز    
تالحظ اللجنة الربامج املتخّصصة للتدريب والتعليم وإذكاء الوعي، ومنـها           حني   يف  -٢٤

 إىل  اً بني الثقافات والتربية املدنية يف املدرسة، اليت نفذهتا الدولة الطرف سـعي            التعليم املشترك 
احلد من املواقف التمييزية، والتشريعات اليت سّنتها الدولة الطرف لتجرمي التحـريض علـى              

اليت أطلق فيها بعض السياسيني خطابات      االت  احلقلقة بسبب بعض    فإهنا ما زالت    الكراهية،  
اهية، ومظاهر النازية اجلديدة العنصرية، وكره األجانب، والتعـصب جتـاه       الكرحتّرض على   

 ثنيـة من ذوي األصـول اإل    اجلاليات املهاجرة والالجئني وطاليب اللجوء وبعض األشخاص        
  .اجلماعاتتلك ، وأثرها على األطفال املنتمني إىل املّعينة
حـة مظـاهر النازيـة      فورية ملكاف اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري       حتثّ    -٢٥

 املباشـرة    باألطفال ةاجلديدة، والعنصرية، وكره األجانب، والتعصب ذات الصلة املضرّ       
. ال ومقاضاة مرتكبيهـا ومعاقبتـهم     ، وعلى التحقيق بفعالية يف هذه األفع      وغري املباشرة 

توصي الدولة الطرف بأن تعّزز جهودها الرامية إىل ترسيخ ثقافة التسامح واالحترام             كما
وعالوةً على ذلك، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف إدراج معلومات حمـددة،            . ملتبادلا
الدوري املقبل، بشأن التدابري والربامج ذات الصلة باتفاقية حقوق الطفـل،           تقريرها   يف
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العمـل اللـذين     اضطلعت هبا الدولة الطرف يف إطار متابعة اإلعـالن وبرنـامج           اليت
ر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييـز العنـصري وكـره           املؤمت ٢٠٠١يف عام    اعتمدمها

مؤمتر استعراض   األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والوثيقة اخلتامية اليت اعُتمدت يف          
  .٢٠٠٩يف عام  نتائج ديربان املعقود

  مصاحل الطفل الفضلى    
دستوري  من القانون ال   ١مبدأ مصاحل الطفل الفضلى يف املادة       بإدراج  ترّحب اللجنة     -٢٦

غري أنّ القلق يـساورها     . االحتادي بشأن حقوق األطفال والتشريعات األخرى ذات الصلة       
 مراعاة عملية على النحو الواجب يف عمليات صنع القـرار ويف            اًراَع دائم هذا املبدأ مل ي    ألنّ

  . ختصيص املوارد
طفـل  تعزيز جهودها لضمان إدماج مبدأ مصاحل ال      بتوصي اللجنة الدولة الطرف       -٢٧

الفضلى بطريقة مالئمة وتطبيقه بطريقة متسقة يف مجيع اإلجراءات التشريعية واإلداريـة            
والقضائية، ويف كافة السياسات والربامج واملشاريع ذات الصلة بالطفولة واليت هلا أثـر             

وهلذا الغرض، تشجع الدولة الطرف على وضع إجراءات ومعايري لتقـدمي     . على األطفال 
ديد مصاحل الطفل الفضلى يف مجيع اجملاالت ونشرها بني مؤسـسات           اإلرشاد من أجل حت   

. الرعاية االجتماعية العامة أو اخلاصة واحملاكم والسلطات اإلدارية واهليئات التـشريعية          
كما ينبغي أن يرتكز التعليل القانوين جلميع األحكام القضائية واإلدارية على هذا املبـدأ،         

  . اإلرشاديةعلى النحو احملدد يف املعايري 

  احترام آراء الطفل    
 ١٦ إىل   اً عام ١٨من  قد جرى ختفيضها    سن االقتراع   أن  اللجنة   حني تالحظ    يف  -٢٨
 من القانون الدسـتوري     ٤، وأنّ احلق يف املشاركة مكرس يف املادة         ٢٠٠٧ يف عام    اًعام

أثـر   لرصـد  اًالدولة الطرف بأن جتري حبوث    فإهنا توصي   االحتادي بشأن حقوق األطفال،     
. ختفيض سن االقتراع وتوعية األطفال بشأن ممارسة حقّهم يف التصويت بطريقـة فّعالـة             

) ٢٠٠٩(١٢إىل أن تأخذ يف االعتبار التعليق العـام رقـم           أيضاً  وتدعو الدولة الطرف    
ذات الـصلة   األمـور   األطفال يف مشاركتهم يف      فّعالة إلعمال حق  تتخذ إجراءات    وأن

  .ةاملنصوص عليها يف االتفاقي

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

  التسجيل عند الوالدة    
ّ   ً           جمّدداً عن قلقها             اللجنة       تعرب  -٢٩                     دون ذكـر اهلويـة يف                     التخلي عن املواليد            إزاء ظاهرة  

ّ           الرّضع اللقطاء  "           عبارات مثل          استخدام   ب               الدولة الطرف      ل    ّ   يـشكّ ّ      ّممـا      ،   "            أعشاش الرضع  "    أو    "    
  .             من االتفاقية  ١٩   و ٩   و ٨   و ٧   و ٦     ملواد                       جلملة من املواد منها ا ً اً      انتهاك
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على اختاذ مجيع التدابري الالزمة للحد من ظاهرة        بقوة  حتث اللجنة الدولة الطرف       -٣٠
مثـل  تعجيل بإجياد بدائل وتعزيزها والترويج هلا       دون ذكر اهلوية وال   التخلّي عن املواليد    

التخلي ر اهلوية يف املستشفيات باعتبارها تدبرياً أخرياً لتفادي         إمكانية الوالدة من دون ذك    
وإلبقاء سجالت الوالدين سرية كي يتمكن الطفل من االطـالع           أو موهتم،    األطفالعن  

وعالوة . ميع أحكام االتفاقية  جلعليها يف مرحلة الحقة، مع مراعاة واجب االمتثال متاماً          
 اجلهود ملعاجلة األسباب اجلذرية اليت تؤدي       على ذلك، حتث الدولة الطرف على مضاعفة      

إىل التخلي عن الرّضع، مبا يف ذلك توفري خدمات تنظيم األسرة، وتقدمي املشورة املالئمة              
  .  والوقاية من احلمل غري املأمونةوالدعم االجتماعي يف حاالت احلمل غري املرغوب

  محاية اخلصوصية    
اإلعالم عن طريق اجمللس    اليت متارسها وسائط    ية  تالحظ اللجنة الرقابة الذات    حني   يف  -٣١

يف بعض احلاالت اليت انتهكت فيهـا احلقـوق         تشعر بالقلق إزاء    فإهنا  النمساوي للصحافة،   
اخلصوصية يف التقارير اإلخبارية املتعلِّقة باإلجراءات اجلنائية اليت تشمل ضحايا من األطفـال          

غريها من اجلرائم على شاشـات التلفزيـون         مّتهمني بارتكاب جرائم جنسية و     أو أطفاالً /و
والسّب  إزاء حاالت اإلذالل     اًوهي قلقة جد  . ذاعات ويف الصحافة اإللكترونية واملكتوبة    اإلو
على األطفال على صفحات مواقـع التواصـل االجتمـاعي          " احلمالت املغرضة السربانية  "و

كما تـشعر   . تك أعراضهم  هل ت أو اهلواتف النقالة   اإلنترنوإغوائهم بكل الوسائل عن طريق      
يف على النحـو الكـايف      ت  خطار واملخاطر على شبكة اإلنترن    األلعدم مناقشة   اللجنة بالقلق   

عن اليت تنجم   لعواقب القانونية   ل يف أغلب األحيان     نيالوالدين واملدرِّس عدم إدراك   املدرسة، ول 
  . اإلعالم اإللكترونيةطحاالت سوء استخدام األطفال لوسائ

  : من أجللجنة الدولة الطرف إىل اّتخاذ مجيع التدابري الالزمةتدعو ال  -٣٢
خـصوصية األطفـال،    وحتتـرم   اإلعالم  وسائط   أن حتمي    احلرص على   )أ(  

سيما يف التقارير اإلخبارية املتعلّقة باإلجراءات اجلنائية اليت تشمل الضحايا من األطفال             وال
  جرائم؛ إىل ذلك من ما  مّتهمني بارتكاب جرائم جنسية أو أو أطفاالً/و

احلمالت املغرضة ضدهم علـى مواقـع التواصـل         "محاية األطفال من      )ب(  
وغريمها من أشكال اإلذالل واإلهانة واالفتراء، واحلماية       " الصفعة اخلفيفة "و" االجتماعي

  ، يف املنتديات االجتماعية على شبكة اإلنترنت وبواسطة اهلواتف النقالة؛اإلغراءمن 
طفال والوالدين واملدرِّسني بشأن احلاجة إىل محاية خـصوصية         توعية األ   )ج(  

وسائط اإلعالم   األطفال استخدام    النامجة عن إساءة  األطفال واملخاطر والعواقب القانونية     
  .اإللكترونية، مع احترام حقّهم يف احلصول على املعلومات املالئمة
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  )التفاقية من ا٣٩و) أ(٣٧ و٣٤ و١٩املواد (العنف ضد األطفال   -دال  

  العقوبة البدنية    
 تربية الطفل أشكال   إلذكاء الوعي بشأن ِ    تدابريتالحظ اللجنة أنّ الدولة الطرف اّتخذت         -٣٣

الدعم املادي للمؤسسات اليت تثقّف الوالدين بشأن هـذه األشـكال           تقدمي  ، مبا فيها    غري العنيفة 
العقوبة البدنية وألنّ شـرائح  إىل الوالدين الكثري من جلوء  غري أّنها تبقى قلقة إزاء      . تربية الطفل  من

  .مجيع أشكال العقوبة البدنية يف الدولة الطرفغري مدركة حلظر من السكان ما زالت 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعّزز وتوّسع نطاق برامج التوعيـة ومحـالت               -٣٤

 الطفل، مبشاركة التثقيف من أجل تعزيز أشكال التأديب اإلجيابية والبديلة واحترام حقوق     
كما توصي الدولة الطرف بأن تواصل      ). ٢٠٠٦(٨ تعليقها العام رقم      مع اًاألطفال، متاشي 

مبا للعقوبة البدنية املوقعة على األطفال من أثر سـيئ فـوري            توعية املدّرسني والوالدين    
  .طويل األجل، مبا يف ذلك األثر النفسي والبدينو

 اإليذاء واإلمهال    

 بالتدريب اخلاّص الذي تقّدمه الدولة الطرف للمسؤولني        اًط اللجنة علم  حتي حني   يف  -٣٥
إسـداء  لمساعدة على   الوطين ل اهلاتفي   القانون بشأن العنف ضد األطفال، واخلط        إنفاذعن  

 بالقلق ألنّ التـدابري الراميـة إىل تـشجيع          تشعرفإهنا  ،  )"Rat auf Draht"(املشورة لألطفال   
 عن حاالت العنف واإلسـاءة واإلمهـال، وال سـيما يف            ّتبليغالالضحايا من األطفال على     

مؤسسات الرعاية البديلة ومؤسسات رعاية األطفال ذوي اإلعاقة ومراكز احتجاز املهاجرين، 
  .ما زالت غري كافية

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تعزيز تدابريها الرامية إىل تشجيع الضحايا مـن               -٣٦
واإلساءة واإلمهال، وال سـيما يف مؤسـسات        االت العنف   الّتبليغ عن ح  األطفال على   

الرعاية البديلة ومؤسسات رعاية األطفال ذوي اإلعاقة ومراكز احتجـاز املهـاجرين،            
  .ومعاقبة ومقاضاة مرتكيب هذه األفعال

  املمارسات الضارة    
رة اء الوعي باملمارسات الضا   كتالحظ اللجنة اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف إلذ         -٣٧

ورصد هذه املمارسات وللتعاون مع الدول اليت تسود فيها املمارسات املـذكورة يف إطـار               
تشعر بالقلق ألن مئات الفتيات اللوايت يعشن يف الدولة         بيد أهنا   اجلهود الرامية إىل مكافحتها،     

مـرتكيب  عدم إدانة   وبالقلق إزاء   األعضاء التناسلية األنثوية    الطرف خيضعن لعمليات تشويه     
وتعرب اللجنة أيضاً عن القلق ألن القانون الذي حيظر هذه          . األعضاء التناسلية األنثوية  شويه  ت

 القلق إزاء   يساورهاكما  . ىت لدى العاملني يف جمال الصحة     املمارسات ما زال غري معروف ح     
  .يف الدولة الطرفاألعضاء التناسلية األنثوية تشويه ظاهرة االفتقار إىل البحوث بشأن انتشار 
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  : حتثّ اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٣٨
واختاذ األعضاء التناسلية األنثوية بفعالية     ر تشويه   تنفيذ القانون الذي حيظ     )أ(  

األنثوية مجيع التدابري الالزمة لضمان مثول َمن يواصلون ممارسة تشويه األعضاء التناسلية            
  ؛فعالًأمام العدالة 

األعـضاء التناسـلية    يعة ظاهرة تشويه    إجراء دراسة تتناول مدى وطب      )ب(  
اليت ُتمارس يف الدولة الطرف أو خارجها على الفتيات اللوايت يعشن يف الدولـة              األنثوية  

  ؛هذا األمرالطرف وإشراك املنظمات غري احلكومية الناشطة يف هذا اجملال، يف 
، مـن    تراعي نتائج الدراسة املُشار إليها آنفاً      تنظيم برامج إلذكاء الوعي     )ج(  

  أجل منع هذه املمارسة؛
  .تعزيز تعاوهنا الدويل بشأن القضاء على املمارسات الضاّرة  )د(  

 حترير األطفال من مجيع أشكال العنف    

 بتوصيات الدراسة اليت أعدهتا األمم املتحدة بشأن العنف         ، مذكِّرة اللجنةتوصي    -٣٩
، الدولة الطرف بإعطاء أولوية جلميع أشكال العنـف         )٢٠٠٦،  A/61/299(ضد األطفال   
  :، وال سيما)٢٠١١(١٣مبراعاة تعليقها العام رقم كما توصيها . األطفالاملمارس على 

وضع استراتيجية وطنية شاملة ملنع مجيع أشكال العنف ضّد األطفـال             )أ(  
  والتصدي هلا؛

أشـكال العنـف    ميع  التصّدي جل اعتماد إطار وطين للتنسيق من أجل         )ب(  
  ؛األطفالاملمارس على 

  ؛لظاهرة العنفإيالء انتباه خاّص إىل البعد اجلنساين   )ج(  
التعاون مع املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة العنف ضد األطفال             )د(  

  .ومؤسسات األمم املتحدة األخرى املعنية

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

  األطفال احملرومون من البيئة األسرية    
تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توفّر البيانات اإلحصائية املناسبة لضمان نوعية مراقبة              -٤٠

 وتالحظ أنّ مراقبة    .من النوع املقدم ضمن األسرة    مؤسسات الرعاية البديلة والرعاية البديلة      
.  وممارسـات خمتلفـة    اًهذه املؤسسات تندرج يف إطار صالحيات الواليات اليت تعتمد طرق         

والكفالـة  عايري الرعايـة    التمتع مب تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم إدراج حق األطفال يف           كما
  .يف القانون الدستوري االحتادي بشأن حقوق األطفالوالتبين اجليدة 
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جنة الدولة الطرف بأن تراعي املبادئ التوجيهيـة للرعايـة البديلـة            توصي الل   -٤١
 ٢٠تاريخ  ب ٦٤/١٤٢لألطفال امللحقة بالقرار الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة          

، واعتماد التدابري لرصد وتقييم أطر الرعاية البديلة بصورة         ٢٠٠٩ ديسمرب/كانون األول 
انات اإلحصائية املالئمة والقائمة علـى أسـاس        مستمرة، مبا يف ذلك من خالل مجع البي       

كما توصي اللجنة الدولة الطـرف بـأن يـنظِّم          . اجلنس ونوع اجلنس واملكان اجلغرايف    
  .بفعالية وينفذها اً صارماًالقانون معايري نوعية أطر الرعاية البديلة تنظيم

 التبين    

لضمان حقوق األطفـال    تالحظ اللجنة بقلق أنّ اإلطار املعياري احلايل غري كاف            -٤٢
ومصاحلهم الفضلى يف حاالت التبين بني البلدان عندما يأيت األطفال من بلدان مل تصّدق على             

  .١٩٩٣اتفاقية الهاي بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل لعام 
ن البلدان اليت    م حاالت التبين بني البلدان   تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تنظيم          -٤٣

 إىل ضمان   اً سعي ، ورصدها بشكل فعال وذلك    ١٩٩٣ يف اتفاقية الهاي لعام      اًليست طرف 
  .مراعاة حقوق األطفال ومصاحلهم الفضلى يف كلّ مراحل العملية

 ١٨ و ٦املـواد    ( االجتماعيـة  اإلعاقة وخدمات الصحة األساسية والرعايـة       -واو  
  )من االتفاقية) ٣-١الفقرات ( ٢٧ و٢٦ و٢٤ و٢٣و) ٣الفقرة (

  األطفال ذوو اإلعاقة    
         ترّحب اللجنـة باعتمـاد خطـة العمـل الوطنيـة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة                  -٤٤

 من القـانون    ٦املادة  بنّص  اليت اعُتمدت يف اآلونة األخرية، كما ترّحب        ) ٢٠٢٠-٢٠١٢(
ل ذوي اإلعاقـة    الدستوري االحتادي بشأن حقوق األطفال على املعاملة املتساوية لألطفـا         

غري أّنها تالحظ بقلقٍ أنّ األطفال ذوي اإلعاقة ما زالوا يعـانون مـن              . ورعايتهم ومحايتهم 
حمدوديـة   إىل   اًاإلقصاء من املشاركة يف خمتلف جوانب احلياة العامة يف الدولة الطرف نظـر            

 ذلك، يساور   وباإلضافة إىل . ، وغياب اخلدمات واملعلومات املالئمة    املاديةلوصول إىل بيئتهم    ا
الرعاية مؤسسات  اللجنة القلق الشديد إزاء ارتفاع عدد األطفال ذوي اإلعاقة املوجودين يف            

يذهبون اخنفاض نسبة األطفال ذوي اإلعاقة الذين اللجنة تالحظ يف حني و. يف الدولة الطرف
رسة خاّصة مدإىل الطفل ذو اإلعاقة لعودة قرار ذهاب  تشعر بالقلق   فإهنا  املدارس اخلاصة،   إىل  

 اًوتعرب اللجنة أيض. الفضلىالطفل مصاحل ىل الوالدين، مما قد يتعارض مع أو مدرسة شاملة إ
  .األقلياتالذين ينتمون إىل عن قلقها إزاء ندرة املعلومات بشأن تعليم األطفال ذوي اإلعاقة 

  :، الدولة الطرف على ما يلي)٢٠٠٦(٩جنة، يف ضوء تعليقها العام رقم حتثّ الل  -٤٥
 األطفال ذوي اإلعاقة يف مجيـع جمـاالت         الكفيلة بإدماج اختاذ التدابري     )أ(  

  ؛اًتامعلى النحو التام احلياة العامة 
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إتاحة الفرصة املادية هلؤالء األطفال لالستفادة من البيئـة الـيت           ضمان    )ب(  
  ؛من اجملاالت العامةيعيشون فيها مبا يف ذلك املباين ووسائل النقل وما إىل ذلك 

اختاذ التدابري لعدم إيـداع األطفـال ذوي اإلعاقـة يف املؤسـسات               )ج(  
  ؛آبائهم وأمهاهتملألسر لتمكينهم من العيش مع املقدم وزيادة تعزيز الدعم االستشفائية 

 اإلعاقة بصورة كاملة علـى املعلومـات        ياألطفال ذو حصول  ضمان    )د(  
  ؛والبالغات واخلدمات األخرى

الشامل لألطفـال ذوي اإلعاقـة        للتعليم دمي برامج لتقولوية  األإعطاء    )ه(  
بالتحـاقهم  املصاحل الفضلى لكل طفل مراعاة أولية يف القرارات املتعلّقة          مراعاة  وضمان  
  ؛باملدارس
تضمني التقرير الدوري املقبل للدولة الطرف معلومـات عـن تعلـيم              )ز(  

  .األطفال ذوي اإلعاقة من األقليات

  الصحة واخلدمات الصحية    
 تـشعر فإهنا طب األطفال، املقدمة يف جمال دمات جودة اخلتشري اللجنة إىل يف حني     -٤٦

تشعر بالقلق  فإهنا  وباإلضافة إىل ذلك،    . لصحة األطفال عدم وجود رصد منهجي     بالقلق إزاء   
               نقص االنتباه مع        اضطراب الذين يعانون الني لألطفال تاإلفراط يف وصف األدوية مثل الري     إزاء  

  . ط         فرط النشا
 يف  وضع األطفال الـصحي   لرصد  توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف نظاماً          -٤٧

بأن تنظر بعناية يف ظاهرة اإلفراط يف وصـف املنـشطات           توصيها  كما  . مجيع أحناء البلد  
مع  املصابني باضطراب نقص االنتباه      النفسية لألطفال وأن تطلق مبادرات توفر لألطفال      

م، سبل االستفادة من جمموعة واسعة النطاق من التدابري         فرط النشاط، وأسرهم ومعلميه   
  .النفسية والتعليمية واالجتماعية وسبل العالج

  الرضاعة الطبيعية    
خـالل  االقتصار على اإلرضاع الطبيعـي      تشعر اللجنة بالقلق إزاء اخنفاض معّدل         -٤٨

لنب األم لقواعد تسويق ة ملدّونة الدوليلرصد انتهاكات ا األوىل، وإزاء غياب آلية ةاألشهر الست
صديقة كما تشعر بالقلق إزاء اخنفاض عدد املستشفيات املصّنفة باعتبارها          . على حنو منّهجي  

  .لألطفال
  :يلي وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا  -٤٩

والترويج لالقتصار على   جهودها للتوعية بأمهية الرضاعة الطبيعية      تعزيز    )أ(  
   أشهر من العمر؛٦ن يبلغوا أإرضاع األطفال من الثدي إىل 
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لـنب األم؛ واحلـرص   رصد أنظمة التسويق القائمة املتعلقة ببدائل  تعزيز    )ب(  
  رصدها بانتظام واختاذ إجراءات ضد َمن ينتهكها؛على 

واملـشهود  عدد مستشفيات التوليد اليت تليب املعـايري املطلوبـة          زيادة    )ج(  
  .لألطفالالصديقة شفيات لألطفال، متاشياً مع مبادرة املستمبالءمتها 

  صحة املراهقني    
تالحظ اللجنة الربامج الوقائية والعالجية واالستبدالية املوجودة يف الدولة يف حني   - ٥٠

والقنـب اهلنـدي    الكحول والتبغ   تعاطي  تشعر بالقلق إزاء ارتفاع نسبة      فإهنا  الطرف،  
يف أوساط البدانة ة واملخدرات بصورة غري مشروعة، والكآبإدمان واألشكال األخرى من 

وتفكـك   إىل الفقر والعنف     ،يف أغلب األحيان   ذلك،   ومرّداألطفال يف الدولة الطرف،     
 إزاء  اًوتشعر اللجنة بالقلق أيـض    . األسر وعدم قدرة الوالدين على التعاطي مع أطفاهلم       

ن الـذي احلاالت ودعم األطفال    للتصدي هلذه   االفتقار إىل برامج الرعاية وإعادة التأهيل،       
  .منهايعانون 

جهودها لتلبية احتياجات أطفـال     تضاعف  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن        - ٥١
مثل هذه احلاالت   واختاذ التدابري لتخفيف اآلثار النفسية النامجة عن        املتصّدعة  األسر  

ألطفال الذين يعانون مـن     ااألسر، وتعزيز برامج رعاية وإعادة تأهيل        منهااليت تعاين   
األخرى غري  اإلدمان  وتعاطي املخدرات ومواد    اهلندي  والتبغ والقنب   الكحول  إدمان  

مشريةً إىل تعليقها العام وتوصي اللجنة، الدولة الطرف . بدانةوال واالكتئاباملشروعة 
واملالئمة للشباب الذين يتعـاطون     التخصصية  بأن تطور خدماهتا    ،  )٢٠٠٣(٤رقم  

  . الضرراملخدرات وخدمات األطفال الرامية إىل احلد من

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

  التعليم، مبا يف ذلك التدريب واإلرشاد املهنيان    
، تالحـظ    مبالغ ضخمة على التعليم فإهنا     الدولة الطرف بإنفاق  تقّر اللجنة   يف حني     -٥٢

واملمّولـة مـن الدولـة، وإزاء       اخلامسة  ن  األطفال دو صغار  بقلق االفتقار إىل مرافق رعاية      
قبل املدرسة  ما  االختالفات املوجودة يف الواليات يف جمال توافر خدمات التعليم أثناء مرحلة            

 الـذي يقـسم     ،تشعر بالقلق ألنّ النظام املدرسي املوازي     كما  . وتكاليفها ومواعيد عملها  
من التعليم املهين والتعليم العـام، يـضر        التعليم بعد املدرسة االبتدائية إىل مساَرين منفصلَني        

وعالوةً على ذلك، يساور اللجنة القلـق إزاء االفتقـار إىل سياسـات             . بأطفال املهاجرين 
  .وتشريعات شاملة بشأن التعليم الشامل
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، وبـأن   )٢٠٠١(١توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي تعليقها العام رقم            -٥٣
رعاية األطفـال الـصغار الـسن       خدمات  صول على   تعتمد التدابري لضمان إمكانية احل    

كما . يف كلّ أرجاء البلد   ميسورة  قبل املدرسة بتكاليف    ما  وخدمات التعليم أثناء مرحلة     
النظام  الفرص لألطفال املهاجرين على قدم املساواة يف      إلتاحة   بأن تعّزز جهودها     يهاتوص

ات اللغويـة، وأن تنظـر يف       التعليمي، مبا يف ذلك عن طريق الدعم اخلاص لتذليل العقب         
املقرر اخلاص    به اعتماد نظام متكامل للمدارس العامة اإللزامية، على النحو الذي أوصى         

وباإلضـافة إىل ذلـك،     . )٢٠، الفقرة   A/HRC/17/38/Add.2(يف جمال احلقوق الثقافية     
  .توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد سياسات وتشريعات شاملة بشأن التعليم الشامل

 مـن   ٣٧ و ٤٠ و ٣٩ و ٣٨ و ٣٠ و ٢٢املـواد   (تدابري احلمايـة اخلاصـة        -حاء  
  ) من االتفاقية٣٦-٣٢و) د(إىل الفقرة ) ب( الفقرة

  طلب اللجوء واألطفال الالجئون    
ـ  ٢٠١١يل قانون األجانب لعام     تالحظ اللجنة أنّ تعد     -٥٤ ر وضـع األطفـال دون     حيظ
، وهي تشعر بالقلق ألنّ هذا احلد مـن العمـر     قيد االحتجاز يف انتظار ترحيلهم     اً عام ١٤ سن

وفضالً عن ذلك، يساور اللجنة القلق ألنّ سبل طرائق حتديد السن املطبقة على             . اًمنخفض جد 
تتماشـى    الالجئني وطاليب اللجوء يف الدولة الطرف قد ال         من األطفال غري املصحوبني بذويهم   

بشأن معاملة األطفال غري    ) ٢٠٠٥(٦للجنة رقم   مع املبادئ التوجيهية املكّرسة يف التعليق العام        
 ألنّ بعض   اًوتشعر اللجنة بالقلق أيض   . املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم خارج بلدهم األصلي      

 ٢٠٠٥ مع قرار احملكمة العليـا لعـام         اًمتتثالن امتثاالً منهجي   السترييا   و كارينثياالواليات مثل   
  .طفال الالجئني غري املصحوبني بذويهمالذي ينّص على وجوب تأمني وصي قانوين لأل

 ١٤ األطفـال دون سـن       عدم وضـع  حتثّ اللجنة الدولة الطرف على ضمان         -٥٥
االحتجـاز اإلداري   قـصر اللجـوء إىل      قيد االحتجاز يف أي ظروف كانـت، و        اًعام

ألطفـال الـذين تزيـد      ا علىالالجئني وطاليب اللجوء غري املصحوبني بذويهم        لألطفال
تتوفّر البـدائل غـري       آخر إجراء ممكن عندما ال      ذلك ، باعتبار اً عام ١٤على  أعمارهم  
مـن   ظروف االحتجـاز     ّوخلكما حتثّ اللجنة الدولة الطرف على ضمان        . االحتجازية

 غري مشتبه   قُّصراًوأن تتماشى مع الوضع اخلاّص هلؤالء األطفال باعتبارهم         الطابع العقايب   
وباإلضافة إىل ذلك، حتثّ الدولة الطرف على ضمان        . فيهم أو ُمدانني بارتكاب أي جرمية     

ثبتـت قيمتـها     عملية حتديد سن األطفال غري املصحوبني بذويهم على أساس طرق            قيام
، وأن ُيمنح كـلُّ     )٢٠٠٥(٦، على النحو املُوصى به يف التعليق العام رقم          اًعلميملية  االع

  .يرعاه اً قانونيوصيَّاًطفلٍ غري مصحوبٍ بذويه 
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  فال يف الرتاعات املسلحةاألط    
مـشاركة  جـواز   عـدم   إىل   تالحظ اللجنة إشارة الدولة الطرف أثناء احلوار         يف حني   -٥٦

 يف أي عمل عدائي أو يف أي عملية لألمم املتحدة حلفـظ الـسالم،               اً عام ١٨دون سن    اجملّندين
حلـد األدىن    من القـانون الـوطين للـدفاع حيـّدد ا          ٩ من اجلزء    ٢قلقة ألنّ الفقرة    تظل   فإهنا

أعمـارهم  هناك طُالباً ممن تبدأ      بقلق أنّ    اًوتالحظ اللجنة أيض  . اً عام ١٧التطوعي بسن    للتجنيد
على استخدام األسلحة الصغرية يف أكادميية فيينا العسكرية        تدريباً  يتلقون  فما فوق    اً عام ١٤بسن  

  .التربوي نهجخارج إطار املذلك ، وإن كان )املدرسة الثانوية ذات التوجيه العسكري(
ــي   -٥٧ ــة توص ــابقاً  اللجن ــتها س ــا أوص ــرف كم ــة الط ــيتها الدول توص

)CRC/C/OPAC/AUT/CO/1   بأن تنظر يف إمكانية رفع احلـد األدىن لـسن          ) ٦، الفقرة
تعليم الطالب العسكري من    خلّو  بضمان  كما توصيها   . اً عام ١٨التجنيد التطوعي ليبلغ    

شكل من أشكال التدريب على محل الـسالح   األطفال يف األكادمييات العسكرية من أي       
والتدريب العسكري وأن يكون متسقاً مع أغراض التعليم، على النحو املعتـرف بـه يف         

  .)٢٠٠١(١ يف االتفاقية ويف التعليق العام للجنة رقم ٢٩املادة 

  االستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفال    
رفع احلد  ) ٢٠١٠( بشأن عمل األطفال     حتادياالنون  تالحظ اللجنة أنّ القا   يف حني     -٥٨

تشعر مع ذلك   فإهنا  ،  اً عام ١٣ إىل   اً عام ١٢األدىن لسن عمل األطفال يف أعمال خفيفة من         
القانون إىل تعريـف    الفتقار  وتشعر بالقلق   كما  . اًجدنية   متد ت السن ما زال   هبالقلق ألنّ هذ  

 املدرسة، وال سيما يف األعمال الـيت         عمل األطفال بعد   ولعدم مراقبة حمّدد لألعمال اخلفيفة    
  .تديرها أسٌر، مراقبة فّعالة

ـ           -٥٩  لألعمـال   اً حمـدَّد  اًتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج يف تشريعاهتا تعريف
اخلفيفة، وأن تراقب عمل األطفال بعد املدرسة مراقبة فعاّلة، وال سيما يف األعمال الـيت               

األطفال من حقّهم يف الراحـة والترفيـه ويف         عدم حرمان   تديرها األسر، بغرض ضمان     
  .سيالدرااملشاركة يف اللعب بعد انقضاء يومهم 

  بيع األطفال واالجتار هبم واختطافهم    
ترّحب اللجنة حبّق ضحايا العنف اجلنسي من األطفال يف املساعدة القانونية           يف حني     -٦٠

تشعر بالقلق ألن ضحايا االجتار     فإهنا  الدعم النفسي،   يف  القضائية و إطار اإلجراءات   اجملانية يف   
  .الدعم فعلياًذلك حيصلون على   ما الاًبالبشر من األطفال واألطفال املهاجرين غالب

الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة      تذكِّر اللجنة مبالحظاهتا اخلتامية مبوجـب         -٦١
 يـة املـواد اإلباح  واسـتغالهلم يف البغـاء و     الطفـل املتعلـق ببيـع األطفـال          حقوق

)CRC/C/OPSC/AUT/CO/1   وتوصي الدولة الطرف بأن تّتخذ التـدابري        )٣٠، الفقرة ،
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الالزمة لتقدمي الدعم إىل مجيع ضحايا العنف اجلنسي من األطفال مبا يف ذلـك ضـحايا                
وذلك استناداً إىل احلق الـذي يكفلـه        االجتار بالبشر من األطفال واألطفال املهاجرين،       

  .القانون هلم

الحظات اخلتامية للجنة مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل          متابعة امل     
  )٢٠٠٨(بغاء يف املواد اإلباحية استغالهلم يف الاملتعلق ببيع األطفال و

تشريعات الدولة الطرف مجيع األفعال اليت تشكّل جرائم لعدم جترمي اللجنة قلقة   تظل    -٦٢
 مـن الربوتوكـول     ٣ و ٢ اجلرائم الوارد يف املـادتني       مبا يتفق متاماً مع تعريف    ضّد األطفال   
وتالحظ بصورة خاّصة   املتعلق ببيع األطفال واستغالهلم يف البغاء واملواد اإلباحية،          االختياري

الـصور   عروض    يف على سبيل املثال  ومنها  ،  اًبقلقٍ أنّ بعض أشكال بغاء األطفال ليس جمرَّم       
ستغالل األطفال يف املواد اإلباحية يف سن تتـراوح         اإلباحية املخّصصة لألطفال وا   املتحركة  

لالستخدام اخلاص بشكل    عندما يوافقون على إنتاج هذه املواد اإلباحية         اً عام ١٨ و ١٤ بني
 ). ٢٠، الفقرة CRC/C/OPSC/AUT/CO/1(صارم 

للدولة الطرف  ) ٢١، الفقرة   CRC/C/OPSC/AUT/CO/1(تكرر اللجنة توصيتها      -٦٣
 من  ٣ و ٢املادتني  ألحكام   قانوهنا اجلنائي بالكامل     حىت ميتثل ن التدابري   تتخذ املزيد م   بأن

  :ما يلي، هلذه الغاية وأن تتولّى، حتقيقاًالربوتوكول االختياري، 
شمل تصوير األطفال يل األطفال يف املواد اإلباحية لتعديل تعريف استغال  )أ(  

  يف الرسوم املتحركة؛
، االفتراضـية ، مبا يف ذلك الصور اإلباحيـة        جترمي حيازة املواد اإلباحية     )ب(  

 سنة دون اشتراط قصد النـشر       ١٨ و ١٤يشارك فيها أطفال تتراوح أعمارهم بني        اليت
  .وبصرف النظر عن موافقة القاصر

 مجـرمني كاألطفال ضحايا البغاء ُيعاَملون أحيانـاً       تشعر اللجنة أيضاً بالقلق ألن        -٦٤
، CRC/C/OPSC/AUT/CO/1(رية يف الدولة الطـرف      إدا م غرامات ضحايا وُتفرض عليه  ك ال

  .)٣١الفقرة 
توصي اللجنة بأن ُيعاَمل مجيع ضحايا البغاء من األطفال معاملة تاّمة باعتبـارهم               -٦٥

  . عقوبات تشمل احلرمان من احلرية أو غرامات عليهمُتفَرض ضحايا، وأن ال

  إدارة قضاء األحداث    
 ٤٩ فترة احتجاز األحداث قبل احملاكمـة يبلـغ    اللجنة أنّ متوسط   حني تالحظ    يف  -٦٦
تشعر بالقلق ألنّ احلد    فإهنا   للدولة الطرف،    اًأنّ عدد احملتجزين األحداث اخنفض، وفق     ، و اًيوم

 مبوجب قانون الدولة الطـرف،      اً واحد اًاألقصى الحتجاز األحداث رهن احملاكمة يبلغ عام      
ولعـدم   حسبما تفيد التقـارير،      ،ريتهمُيحَرم فيها األحداث من ح    اليت  السجون  والكتظاظ  



CRC/C/AUT/CO/3-4 

17 GE.12-48345 

نسبة عالية من األحداث احملتجزين مـن       عاناة  ، ومل البالغني عن السجناء    اًاألحداث دائم فصل  
  . الرعاية الصحية املناسبةخدمات على وعدم حصوهلم اضطرابات نفسية أو عقلية 

امـاً مـع    توصي اللجنة الدولة الطرف بأن جتعل نظام قضاء األحداث متمشياً مت            -٦٧
 منها، ومع املعايري األخرى ذات الصلة، مبا فيها         ٤٠ و ٣٩ و ٣٧االتفاقية، وخباصة املواد    

، واملبادئ التوجيهية   )قواعد بيجني  (                  شؤون قضاء األحداث         إلدارة  القواعد الدنيا النموذجية    
، وقواعد محاية األحداث احملرومني مـن       )مبادئ الرياض التوجيهية  (ملنع جنوح األحداث    

، ومبادئ فيينا التوجيهية املتعلقة باإلجراءات اخلاصة باألطفـال         )قواعد هافانا (هتم  حريا
املتعلق حبقـوق الطفـل     ) ٢٠٠٧(١٠نظام العدالة اجلنائية؛ وتعليق اللجنة العام رقم         يف
  :وتوصي اللجنة بصورة خاصة الدولة الطرف جبملة أمور، منها. قضاء األحداث يف

 من  ني واحملروم اً عام ١٨ن تقل أعمارهم عن     فصل األحداث الذي  ضمان    )أ(  
 ؛يف ظروف مالئمةواحتجازهم يف مجيع الظروف البالغني حريتهم عن 

 احتجاز األحداث، مبا يف ذلـك االحتجـاز رهـن           اللجوء إىل ضمان    )ب(  
 ؛ وألقصر فترة ممكنة من الزمناً أخرياًاحملاكمة، باعتباره تدبري

 ؛لحصول على العالج الطيب والنفسيلاث الفرصة للمحتجزين األحدإتاحة   )ج(  

لفتح آفـاق    للمحتجزين األحداث إلتاحة الفرصة   اختاذ التدابري الالزمة      )د(  
 ؛ يف اجملتمعاًإدماجهم متامإعادة ، مبا يف ذلك مستقبلية أمامهم

مركـزٍ جديـد    املتعلقـة ببنـاء     دراسة اجلدوى   املضي يف االضطالع ب     )ه(  
  .القائمةاالكتظاظ يف املرافق بغية احلّد من م يف فيينا، لألحداث احملرومني من حريته

  التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان    
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتوىل، بغية زيادة تعزيز إعمال حقـوق الطفـل،                -٦٨

راء الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإج      : التصديق على املعاهدات التالية   
تقدمي البالغات، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم؛             
والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة             
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، والربوتوكول االختياري امللحق بالعهـد الـدويل اخلـاص              

  .وق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةباحلق

  التعاون مع اهليئات اإلقليمية والدولية  -طاء  
توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع جملس أوروبا من أجل تنفيذ االتفاقيـة               -٦٩

والصكوك األخرى املتعلقة حبقوق اإلنسان يف الدولة الطرف ويف سائر الدول األعـضاء             
  .يف جملس أوروبا
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  املتابعة والنشر  -ياء  
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ كافة التدابري الضرورية لضمان تنفيذ هـذه              -٧٠

التوصيات بالكامل، بوسائل منها، إحالة هذه التوصيات إىل جملـس الـوزراء واجمللـس      
ية وجمالس النواب فيها، والقـضاء،      دين واجمللس االحتادي وحكومات املناطق االحتا     طالو

  .وتتخذ املزيد من اإلجراءات بشأهنالتنظر فيها 
توصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف، بالنسبة إىل التقرير اجلامع للتقريرين الـدوريني             -٧١

املالحظـات  (الثالث والرابع والردود املكتوبة اليت قدمتها الدولة الطرف وهذه التوصيات           
اللغات املستخدمة يف البلـد،     اليت اعتمدهتا اللجنة، بأن تتيحه على نطاق واسع وب        ) اخلتامية

عرب اإلنترنت، لعامة الناس ومنظمات اجملتمع املدين       ) احلصر على سبيل املثال ال   (يف ذلك    مبا
ووسائل اإلعالم وجمموعات الشباب واجملموعات املهنية واألطفال، سعياً الستثارة النقـاش           

  . يف الدولة الطرفوالوعي بشأن االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري وتنفيذها ورصدها 

  التقرير املقبل  -كاف  
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرهـا اجلـامع للتقريـرين اخلـامس                -٧٢

 وتضمينه معلومات عن تنفيذ هذه املالحظـات        ٢٠١٨مارس  / آذار ٤والسادس حبلول   
بشأن إعداد  وتسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل املبادئ التوجيهية املنّسقة          . اخلتامية

 ٢٠١٠أكتـوبر   / تـشرين األول   ١التقارير املتعلقة مبعاهدات حمددة، اليت اعتمدهتا يف        
)CRC/C/58/Rev.2 و Corr.1(           وُتذكّر الدولة الطرف بأن تقاريرها املقبلة ينبغي أن ُتعـد 

وحتض اللجنة الدولة الطرف على     .  صفحة ٦٠وفقاً هلذه املبادئ التوجيهية وأال تتجاوز       
ويف حالة تقدمي تقرير يتجـاوز عـدد        . اريرها وفقاً للمبادئ التوجيهية املذكورة    تقدمي تق 

الصفحات احملددة، سُيطلب من الدولة الطرف إعادة النظر يف التقرير وتقدميه جمدداً مـع       
وتـذكر اللجنـة الدولـة الطـرف بأهنـا      . مراعاة املبادئ التوجيهية املشار إليها أعاله     

ظر يف التقرير وتقدميه مرة ثانية فإن ترمجته ألغراض النظر فيـه            تتمكن من إعادة الن    مل إذا
  .من جانب هيئة املعاهدة املعنية لن تكون مضمونة

تدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إىل تقدمي وثيقة أساسية حمدَّثة وفقاً ملتطلبـات               -٧٣
التقارير، اليت أقرها   الوثيقة األساسية املوحدة الواردة يف املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي          

     /االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئات معاهدات حقـوق اإلنـسان يف حزيـران             
  ).            ، الفصل األولHRI/GEN/2/Rev.6 (٢٠٠٦ يونيه

        


