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  جلنة حقوق الطفل
   واخلمسوناخلامسةالدورة 

  ٢٠١٠ أكتوبر/ تشرين األول١ -سبتمرب / أيلول١٣

 مـن   ٤٤ادة  النظر يف التقارير املقدَّمة من الدول األطراف مبوجب امل            
  االتفاقية

  سري النكا: املالحظات اخلتامية    
 الدوريني الثالـث والرابـع   تقرير سري النكا الذي يضم تقريريهانظرت اللجنة يف     -١

انظـر  (١٥٧١و ١٥٦٩و ١٥٦٧ا اهت، يف جلس)CRC/C/LKA/3-4( يف وثيقة واحدة   اجملمَّعني
CRC/C/SR.1567 دت ـواعتم، ٢٠١٠مرب سبت/ أيلول٢٤ و٢٣املعقودة يف ، )1571 و 1569و

، ٢٠١٠ أكتــوبر/ تــشرين األول١ املعقــودة يف )CRC/C/SR.1583 (١٥٨٣ يف جلــستها
  .املالحظات اخلتامية التالية

  مقدِّمة  - ألف  
ـ      ـقريرية الطرف الت  ـترّحب اللجنة بتقدمي الدول     -٢ ع ـن الـدوريني الثالـث والراب

بالردود اخلطّية  اتسمت بالطابع التحليلي والنقد الذايت، كما ترحب        اجملّمعني يف وثيقة واحدة     
ملا تتيحه من فهم أفضل     ) CRC/C/LKA/Q/3-4/Add.1(على قائمة املسائل اليت وضعتها اللجنة       

 التفاعلي البناء مع وفد الدولة الطرف       احلواروتقدِّر اللجنة   . حلالة األطفال يف الدولة الطرف    
  . الذي ميثل عدة قطاعات

ر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية ينبغي أن ُتقـرأ مقترنـة              وتذكّ  -٣
التقريـر  بشأن   ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١يف  باملالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة      

جب الربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك األطفال يف       األويل الذي قدمته الدولة الطرف مبو     
  ).CRC/C/OPAC/LKA/CO/1(الرتاعات املسلحة 
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  تدابري املتابعة اليت اتَّخذهتا الدولة الطرف والتقدُّم الذي أحرزته  - باء
ومنـها اعتمـاد     بتنفيذ االتفاقية،    املتعلقةجيابية  اإلتطورات  ال مع التقدير تالحظ اللجنة     -٣
  :يلي ما

، الذي يصنف ضمن اجلـرائم      ٢٠٠٦ لعام   ١٦رقم  ) املعدل(قانون العقوبات     ) أ(  
جتنيد األطفال يف الرتاعات املسلحة واستخدامهم يف عمالة األطفال، واالجتار هبم واستغالهلم يف             

  املواد اإلباحية، يف مجلة تعديالت أخرى؛
، الذي يـنص علـى       املتعلق مبنع العنف املرتيل    ٢٠٠٥ لعام   ٣٤القانون رقم     ) ب(  

  إصدار أوامر قضائية حلماية األطفال والنساء؛
، الذي  ٢٠٠٣ لعام   ٨رقم  ) املعدل(قانون عمل املرأة وصغار السن واألطفال         ) ج(  

   سنة، ويشدد عقوبات انتهاك هذا احلكم؛١٤ سنة إىل ١٢يرفع احلد األدىن لسن العمل من 
  ).٢٠١٥-٢٠١٠(خطة العمل الوطنية للطفولة   )د(  

الختيـاري التفاقيـة    اعلى الربوتوكول    الدولة الطرف    بتصديقوترّحب اللجنة أيضاً      -٥
 ٢٢حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيـة، يف          

  .٢٠٠٦سبتمرب /أيلول

  العوامل أو الصعوبات اليت تعوق تنفيذ االتفاقية  -جيم 
 سنة وانتـهيا يف     ٣٠ احلرب األهلية والرتاع املسلح اللذين داما حنو         تأسف اللجنة ألن    -٦
تزال  ، ال ٢٠٠٩ديسمرب  /، وكارثة تسونامي اليت أصابت البلد يف كانون األول        ٢٠٠٩مايو  /أيار

هلا آثار سلبية على حالة األطفال، وال سيما يف املناطق املتضررة، وال تزال تعرقل إحراز التقـدم           
  .ع األطفال مبوجب االتفاقيةيف إعمال حقوق مجي

  اجملاالت الرئيسية اليت تشكِّل مصدراً للقلق والتوصيات بشأهنا  -دال 

  )  من االتفاقية٤٤ من املادة ٦ والفقرة ،٤٢ و٤املادتان ( التنفيذ العامة تدابري  -١  

  للجنةالسابقة التوصيات     
الحظاهتا اخلتاميـة علـى      لتنفيذ م  ترّحب اللجنة باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف        -٧

ألن بعض الشواغل اليت أعربت عنـها       غري أهنا تأسف    . التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف    
يف ذلك   والتوصيات اليت قدمتها مل يلق عناية كافية أو حظي جانب منها فقط باالهتمام، مبا             

، )٢٢ الفقرة(ل  ، ووضع تعريف للطف   )٢٠الفقرة  (جبمع البيانات   التوصيات والشواغل املتصلة    
، واألطفـال ذوي اإلعاقـة      )٣٣الفقـرة   (، والرعاية البديلة    )٣١الفقرة  (وأطفال املهاجرات   
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، واحلـد األدىن لـسن املـسؤولية اجلنائيـة          )٤٣الفقـرة   (، وجودة التعلـيم     )٣٧ الفقرة(
  )).ب(٥٢ الفقرة(
لتوصـيات   لتناول ا   كافة حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري الالزمة       و  -٨

مل ُتنفـذ    بعـد أو     ُتنفذمل  اليت   التقرير الدوري الثاين     علىالواردة يف املالحظات اخلتامية     
 يف هذه املالحظات اخلتاميـة علـى        الواردةوعلى متابعة تنفيذ التوصيات     بالقدر الكايف،   

  .التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثالث والرابع متابعة كافية

  التشريعات    
ني ترحب اللجنة باخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف لتحديد أوجه التضارب           يف ح   -٩

يف تشريعاهتا ومواءمتها مع مبادئ االتفاقية وأحكامها، على حنو ما أوصت به اللجنة سابقاً،              
فإهنا تالحظ بقلق أن االتفاقية مل ُتدمج بعد بصورة كاملة يف التشريعات الوطنية، على النحو               

 ٥٦ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية يف القـانون رقـم               الذي أُدمج به  
كما يساور اللجنة القلق ألن التمتع حبقـوق        . ، جلعله منطبقاً يف الدولة الطرف     ٢٠٠٧ لعام

: الطفل ال يزال يتأثر سلباً بتطبيق قوانني الطوارئ واملصادر الثالثة املختلفـة للتـشريع، أي              
  .ني الكانديان، والقوانني اإلسالميةالقوانني الوطنية، وقوان

وحتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان إدماج اتفاقية حقوق الطفل يف تشريعاهتا     -١٠
كما حتـث   . الوطنية حبيث تصبح مجيع مبادئ االتفاقية وأحكامها قابلة للتطبيق يف احملاكم          

 فيها أي قوانني حملية     اللجنة الدولة الطرف على ضمان مواءمة مجيع قوانينها الداخلية، مبا         
وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن الظروف الـيت تتـيح          . أو عرفية، مع أحكام االتفاقية    

إعالن حاالت الطوارئ وسن قوانينها حمددة بصورة دقيقة وضيقة وتقتصر على ظـروف      
ولذلك حتث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر يف قوانني الطوارئ القائمة            . استثنائية

لديها دون إبطاء والتعجيل بإلغاء تلك القوانني اليت ال تتوافق مع االلتزامـات الدوليـة               
  .للدولة الطرف، وال سيما املتعلقة منها بقضاء األحداث

  التنسيق    
 ٢٠٠٦تالحظ اللجنة أن وزارة تنمية الطفل ومتكني املرأة اليت أنـشئت يف عـام                 -١١

هي اجلهة املسؤولة عن تنسيق تنفيذ االتفاقية       ) املرأةوُتسمى اآلن وزارة تنمية الطفل وشؤون       (
غري أن القلق يساورها ألن التنسيق املذكور مل يزل غري كـاف أساسـاً              . يف الدولة الطرف  

بسبب ضعف األولوية اليت توليها الدولة الطرف لقضايا األطفال، وعدم كفايـة التمويـل              
األخرى املكلفة مبهام التنسيق، مبـا فيهـا        املخصص للوزارة املعنية بالتنسيق، وتعدد اهليئات       

  .اللجنة الوطنية املعنية حبقوق الطفل وجلنة الرصد الوطنية واهليئة الوطنية حلماية الطفولة
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  :وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري الالزمة لتحقيق ما يلي  -١٢
ى مجيـع   ضمان احترام حقوق الطفل يف مجيع أحناء الدولة الطرف وعل           )أ(  

   املركزية واإلقليمية والبلدية؛-مستويات احلكومة 
تعزيز الدور التنسيقي لوزارة تنمية الطفل وشؤون املرأة عـن طريـق              )ب(  

ضمان حصول الوزارة على مركز متقدم وصالحيات كافية وما يكفي من املوارد البشرية            
اً فعاالً يف خمتلف القطاعات،     والتقنية واملالية لتنسيق األعمال املتعلقة حبقوق الطفل تنسيق       

  وعلى املستويات املركزية واإلقليمية والبلدية؛
توطيد دور الوزارة ومركزها القيادي يف الدعوة إىل حقـوق الطفـل              )ج(  

  وصياغة السياسات ورصد تنفيذ الربامج وحشد املوارد لصاحل األطفال؛
ها بـاملوارد   ترشيد عمل خمتلف اهليئات املعنية حبقوق الطفـل وتزويـد           )د(  

  .البشرية واملالية الالزمة لتأدية دورها بفعالية

  خطة العمل الوطنية    
) ٢٠١٥-٢٠١٠(ترحب اللجنة مبا توليه خطة العمل الوطنية اجلديدة للطفولة            -١٣

من أمهية للتصدي للفوارق اجلغرافية وتلبية احتياجات الرعاية واحلمايـة لألطفـال يف              
كما ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا      .  باعتباره خطوة إجيابية   املناطق املنكوبة بالرتاعات،  

الدولة الطرف لتحسني آلية التنسيق اإلمجايل للخطة عن طريق إشراك إدارة التخطـيط             
وتشجع اللجنة الدولة الطـرف علـى تعزيـز         . الوطين التابعة لوزارة املالية والتخطيط    

انية، وإتاحة آليات كافيـة للتنـسيق       جهودها الرامية إىل رصد خمصصات حمددة يف امليز       
  .واملتابعة، لضمان التنفيذ الكامل والفعال خلطة العمل، مبا يف ذلك رصدها وتقييمها

  الرصد املستقل    
جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيـز ومحايـة         تالحظ اللجنة بقلق أن       -١٤

نسان من الفئة ألف إىل الفئة باء يف اللجنة الوطنية حلقوق اإلحقوق اإلنسان قد أنزلت ترتيب    
، بسبب شواغل تتعلق بإجراءات تعيني مفوضي اللجنة وعـدم          ٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول 

ويساور اللجنة القلق ألن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان تفتقر         . استقالهلا عن النفوذ السياسي   
كما تأسف اللجنة   . سؤولياهتا بفعالية إىل املوارد البشرية والتقنية واملالية الالزمة لالضطالع مب       

ألن توصيتها إىل الدولة الطرف بإنشاء مكتب حلقوق الطفل ضمن اللجنة يكون معنياً بتعزيز              
  .فرص وصول األطفال إليها، مل حتظ باملتابعة بعد

وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري الالزمة لضمان استقاللية اللجنة             -١٥
 اإلنسان، وفقاً للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية حلماية حقـوق           الوطنية حلقوق 

وإذ توجه اللجنة عناية الدولة الطرف إىل تعليقها العام ). مبادئ باريس(اإلنسان وتعزيزها 
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بشأن دور املؤسسات الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان يف تعزيز حقوق          ) ٢٠٠٢(٢رقم  
 كذلك إىل ضمان تزويد اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان مبا          الطفل ومحايتها، فإهنا تدعوها   

كما حتـث الدولـة     . يلزم من موارد بشرية ومالية وتقنية لالضطالع مبسؤولياهتا بفعالية        
الطرف على النظر يف إنشاء إما مكتب حلقوق الطفل ضمن اللجنة أو مكتب أمني مظامل               

 حقوق الطفل أو أمني املظامل مبـا  وينبغي أن تضمن الدولة الطرف تزويد مكتب  . لألطفال
يكفي من املوارد البشرية والتقنية واملالية ومتكني مجيع األطفال من الوصول إىل خدماهتما             
وختويلهما سلطة تلقي شكاوى األطفال والتحقيق فيها وتناوهلا، ال سيما شكاوى األطفال            

  .املتأثرين بالرتاع

  ختصيص املوارد    
 جلمع بيانات مـصنفة     ٢٠٠٧لماً بالعملية اليت بدأت يف عام       يف حني حتيط اللجنة ع      -١٦

عن النفقات املخصصة لقضايا األطفال، فإهنا تأسف ألن هذا النظام مل ُيفّعل بعـد، ولعـدم            
تزويدها مبعلومات كافية لتمكينها من تقييم املوارد املخصصة لألطفال تقييماً مالئماً وفقـاً             

  :اللجنة بقلق ما يليكما تالحظ .  من االتفاقية٤للمادة 
حصة األطفال من جمموع امليزانية املخصصة للحماية االجتماعيـة          اقتصار  )أ(  

   يف املائة فقط؛٢على 
 عدم إجراء الدولة الطرف حىت اآلن أي تقييم لالحتياجات من امليزانيـة              )ب(  

فيما يتعلق بإنشاء خدمات اجتماعية يف املقاطعات اليت تـضررت مـن الـرتاع املـسلح                
  والتسونامي؛

استمرار تفشي الفساد يف القطاع العام، وال سيما يف قطاع التعليم، لسبب              )ج(  
رئيسي هو انعدام الشفافية يف التمويل العام وضعف الرقابة الربملانية، ما يؤثر سلباً على كفاءة               

  .ختصيص املوارد واخلدمات املقدمة لألطفال
من االتفاقية والتوصيات اليت قدمتها أثنـاء     ٤وإذ تضع اللجنة يف اعتبارها املادة         -١٧

املوارد املخصصة إلعمال حقـوق     " بشأن   ٢٠٠٧يوم املناقشة العامة اليت عقدهتا يف عام        
  :، فإهنا حتث الدولة الطرف على ما يلي" مسؤولية الدول-الطفل 

 هنج يراعي حقوق الطفل يف وضع ميزانية الدولة من خالل تنفيـذ   اتباع  )أ(  
 ككـل،    على نطاق امليزانية   الطفل  واستخدام املوارد املكرسة لقضايا    ع ختصيص نظام لتتبُّ 

كما حتثّ اللجنـة الدولـة      . إبراز ما يتحقق من استثمار يف هذا املضمار       وهو ما سيتيح    
الطرف على استخدام نظام التتبُّع هذا إلجراء تقييمات للكيفية اليت ميكن أن تـؤثِّر هبـا           

، مبـا   "املصاحل الفضلى للطفـل   "ن القطاعات على حنو خيدم      االستثمارات يف أي قطاع م    
 واألطفال املنحدرين من يكفل قياس األثر املتباين هلذه االستثمارات على الفتيات والفتيان     

  ؛خمتلف الفئات اإلثنية



CRC/C/LKA/CO/3-4 

GE.10-45806 6 

التحول ما أمكن إىل منوذج امليزنة القائمة على النتائج، لرصد وتقيـيم              )ب(  
  والتماس التعاون الدويل يف هذا الصدد عند اللزوم؛مدى فعالية ختصيص املوارد، 

لالحتياجات من امليزانية فيما يتعلق بإنشاء خـدمات        إجراء تقييم شامل      )ج(  
 ووضع خمصصات    الرتاع املسلح والتسونامي،   جراءاجتماعية يف املقاطعات اليت تضررت      

رات املتعلقـة حبقـوق     حمددة هلذه املناطق على حنو يتصدى شيئاً فشيئاً للفوارق يف املؤش          
  الطفل؛

ضمان الشفافية واملشاركة يف وضع امليزانية بأسلوب قائم على احلـوار             )د(  
  املالئم؛ مع اجلمهور ومشاركته وال سيما األطفال، ومساءلة السلطات احمللية على النحو

إدراج بنود استراتيجية يف امليزانية لألطفال األشد حرماناً واحلاالت اليت            )ه(  
وضمان  )كتسجيل املواليد وتغذية األطفال احملرومني    (ي اختاذ تدابري اجتماعية إجيابية      تقتض

محاية بنود امليزانية هذه حىت يف حاالت األزمات االقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو غري              
  ذلك من حاالت الطوارئ؛

 اختاذ التدابري الضرورية كافة ملنع الفساد ومقاضاة مرتكبيـه، ومتكـني            )و(  
اللجنة الدائمة للتحقيق يف دعاوى االرتشاء والفساد وغريها من هيئات الرقابة املـستقلة    

  .من االضطالع بأعماهلا بفعالية يف هذا الصدد

  حقوق الطفل وقطاع األعمال    
تعرب اللجنة عن قلقها بشأن األثر السليب احملتمل للمشاريع التجارية والـصناعات              -١٨

، مبا فيها مزارع الشاي وقطاع األنسجة، على سالمة الطفل ورفاهه           اخلاصة احمللية واألجنبية  
  .ومنائه
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبذل جهوداً لوضع ما يلزم من سياسات وإطار               -١٩

تنظيمي لقطاع األعمال التجارية والصناعية لضمان التزامها باحترام ومحاية حقوق الطفل، 
  . وبيئياً لصون رفاه األطفال وأسرهموبالعمل على حنو مسؤول اجتماعياً

  مجع البيانات    
حتيط اللجنة علماً باملبادرات اجلاري وضعها حالياً جلمع البيانات يف جمـال محايـة                -٢٠

كما ترحب مبا أشارت إليه الدورة الطرف أثناء احلوار التفاعلي مـن            . الطفل بشكل رئيسي  
غري أن القلق يساور اللجنة لعدم      . ٢٠١١ه  يولي/عزمها على إجراء تعداد عام للسكان يف متوز       

وجود نظام شامل جلمع البيانات يغطي مجيع جوانب االتفاقية، وعدم وجود سياسة مالئمة             
  .حلماية خصوصية األطفال املسجلني يف قواعد البيانات القائمة

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشئ، بدعم من شركائها، نظاماً شـامالً     -٢١
لبيانات وحتليلها لكي تستخدمها أساساً لتقييم التقدم احملرز يف إعمال حقوق الطفل جلمع ا
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وينبغـي تـصنيف    . واملساعدة على تصميم السياسات والربامج الالزمة لتنفيذ االتفاقية       
البيانات اجملموعة يف فئات تشمل العمر واجلنس واألصل اإلثين واملوقع اجلغرايف واخللفية            

كما ينبغـي أن تـضمن الدولـة        . تصادية لتيسري حتليل حالة األطفال     االق -االجتماعية  
الطرف أن املعلومات اجملموعة تتضمن بيانات حديثة عن طائفة واسـعة مـن األطفـال               

وحتث اللجنة  . ضعيفي احلال، مبن فيهم األطفال ذوو اإلعاقة والفقراء وأطفال الشوارع         
ية مجيع األطفـال املـسجلني يف       الدولة الطرف على وضع وتنفيذ سياسة حلماية خصوص       

  . قواعد البيانات الوطنية

  نشر املعلومات والتوعية    
تعرب اللجنة عن قلقها لعدم بذل جهود كافية لنشر االتفاقية والتوعية هبـا وسـط           -٢٢

اجلمهور ويف األوساط املهنية، كما يظهر من خلو تقرير الدولة الطرف من أية معلومات يف               
  .هذا الصدد

 اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن إحاطة البالغني واألطفـال جبميـع             وحتث  -٢٣
مبادئ االتفاقية وأحكامها وفهمهم إياها على أوسع نطاق ممكن، وأن تضطلع هلذه الغاية             

جبميع اللغات الوطنية تكـون ميـسرة        بأنشطة منهجية هادفة إلعداد صيغ من االتفاقية      
طلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تـضّمن       كما ت . الستخدامهم وتوزع على نطاق واسع    

  .تقريرها الدوري القادم معلومات حمددة عن نشر االتفاقية والتوعية بأحكامها

  التدريب    
يف حني تالحظ اللجنة االضطالع ببعض أنشطة التدريب على حقـوق الطفـل،               -٢٤
ـ   ال شطة التـدريب  سيما من قبل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، فإن القلق يساورها ألن أن

املضطلع هبا ال تتضمن بشكل كاف مجيع مبادئ االتفاقية وأحكامها وال ُتتاح جلميع املهنيني              
كما تكرر اللجنة اإلعراب عن قلقها ألن التثقيف حبقوق         . العاملني مع األطفال ومن أجلهم    

  .اإلنسان، مبا فيها حقوق الطفل، مل ُيدمج بعد يف املناهج املدرسية
جنة الدولة الطرف على االضطالع بربامج تثقيف وتدريب منهجيـة          وتشجع الل   -٢٥

على مبادئ االتفاقية وأحكامها وإتاحتها لألطفال وأولياء األمور ومجيع الفئـات املهنيـة         
العاملة مع األطفال ومن أجلهم، مبن يف ذلك القضاة واحملامون وموظفو إنفـاذ القـانون               

ائيون االجتماعيون والعـاملون يف وسـائل       واملدرسون وموظفو الرعاية الصحية واألخص    
كما تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ُتدمج التثقيف حبقوق اإلنسان، مبـا يف              . اإلعالم

  .ذلك حقوق الطفل، يف املناهج املدرسية جلميع املراحل التعليمية
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  التعاون مع اجملتمع املدين    
منط الترهيب املتفـاقم     تقارير عن    ما بلغها من  تعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء         -٢٦

الذي تتعرض له املنظمات غري احلكومية يف الدولة الطرف، مبا يشمل التهديـد والتخويـف              
واالعتداءات البدنية وعمليات التوقيف والقيود املفروضة على عملها، ما حيد بـشدة مـن              

نـاطق املنكوبـة    قدرهتا على رصد حالة األطفال وتوفري خدمات الدعم هلم، ال سيما يف امل            
كما تعرب اللجنة عن قلقها ألن أمانة املنظمات غري احلكومية، املـسؤولة عـن              . بالرتاعات

تسجيل املنظمات غري احلكومية، قد ُوضعت حتت سلطة وزارة الدفاع وختضع للوائح مشددة   
ء ويساور اللجنة القلق كـذلك إزاء اآلرا      . قد ال تكون مواتية ملشاركتها يف العمل اإلنساين       

اليت أعربت عنها الدولة الطرف يف ردودها اخلطية وأكدها وفدها أثناء احلوار معه، ومفادها              
  .أن املنظمات احلكومية ال تواجه أي قيود على عملها ما دامت تلتزم بالسياسات احلكومية

وإذ تشدد اللجنة على الدور احلاسم ملنظمات اجملتمع املدين يف تعزيـز حقـوق                -٢٧
ا، فإهنا حتث الدولة الطرف على اختاذ خطوات عملية لتيسري عمل املدافعني            الطفل ومحايته 

عن حقوق اإلنسان واالعتراف بدورهم، مبن فيهم أولئك الذين يبلغون عن انتـهاكات             
حقوق الطفل ويطالبون الدولة باختاذ اإلجراءات املالئمة بشأهنا، ولضمان متكني املنظمات           

. ها بأمان على حنو يتسق مع مبادئ اجملتمع الدميقراطي        غري احلكومية من االضطالع مبهام    
وهلذا الغرض، حتث اللجنة الدولة الطرف كذلك على إزالة احلـواجز والقيـود غـري               

كما حتـث   . الضرورية على ما تقوم به املنظمات غري احلكومية من عمل لصاحل األطفال           
املدين ومنظمـات الطفولـة     ات احمللية واجملتمع    عاللجنة الدولة الطرف على إشراك اجملتم     

  .إشراكاً منهجياً يف مجيع مراحل تنفيذ االتفاقية

  ) من االتفاقية١٢ و،٦ و،٣ و،٢املواد (املبادئ العامة   -٢  

  عدم التمييز    
 عن قلقها إزاء التمييز املستمر ضد أطفال مجاعات الفيدا واملـسلمني             اللجنة تعرب  -٢٨

. ين يعيشون يف مزارع الشاي أسوأ أوضاع احلرمان       والتاميل، ومن هؤالء يواجه األطفال الذ     
ويساور اللجنة القلق الستمرار التمييز أيضاً ضد الفتيات وأطفال األرياف واألطفال الالجئني            
واملشردين داخلياً، واألطفال الذين يعمل ذووهم يف اخلارج، واألطفال املودعني مؤسـسات            

جنة عن قلقها إزاء التمييز الطبقي الذي ميس        كما تعرب الل  . الرعاية، واألطفال ذوي اإلعاقة   
 يف املائة من سكان سري النكا ويساهم يف تردي ظروفهم املعيـشية ومـا               ٣٠ إىل   ٢٠حنو  

  .يعانونه من رفض وهتميش
وحتث اللجنة الدولة الطرف على رصد حالة األطفال عن كثـب، وال سـيما                -٢٩

وينبغي أن  . ت احملرومة املذكورة أعاله   األطفال املعرضني للتمييز الذين ينحدرون من الفئا      
تضع الدولة الطرف، على أساس نتائج هذا الرصد، استراتيجية شاملة تتضمن إجراءات            
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حمددة وهادفة، مبا يشمل إجراءات العمل االجتماعي اإلجيايب الرامية إىل القضاء على مجيع     
إىل الدولة الطـرف أن  كما تطلب اللجنة . أشكال التمييز اليت يتعرض هلا هؤالء األطفال  

حتقق يف ممارسات التمييز الطبقي وأن تعبئ اجملتمعات احمللية وموظفي الدولة ضـد هـذا               
  .النوع من التمييز من خالل برامج التوعية

  مصاحل الطفل الفضلى    
وتالحظ اللجنة بقلق أن مبدأ مصاحل الطفل الفضلى، على حنو ما ورد تعريفـه يف                 -٣٠

ة وذكّرت به أحكام أخرى يف االتفاقيـة، لـيس مطبقـاً باتـساق يف                من االتفاقي  ٣املادة  
  .اإلجراءات التشريعية واإلدارية والقضائية أو يف السياسات والربامج املتعلقة باألطفال

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تطبيق مبدأ مصاحل الطفـل الفـضلى               -٣١
دارية والقضائية، فضالً عن الـسياسات      تطبيقاً متسقاً يف مجيع اإلجراءات التشريعية واإل      

والربامج املتعلقة باألطفال، وأن حترص على أن تكون الفئات املهنية العاملة مع األطفـال      
ومن أجلهم، مبن يف ذلك القضاة واحملامون وموظفو قطاعات التعليم والصحة والرعايـة             

  .االجتماعية، على وعي تام هبذا املبدأ

  ء والنمواحلق يف احلياة والبقا    
تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف للتحقيق يف                -٣٢

، وذلك جراء ما    ٢٠٠٩وفاة مئات األطفال أثناء األشهر اخلمسة األخرية من الرتاع يف عام            
ُزعم من قصف مدفعي وجوي للمدنيني واملستشفيات واملدارس وتعطيل العمليات اإلنسانية           

كما يساور اللجنة القلق    . رمان املتعمد من الطعام والرعاية الطبية واملساعدات اإلنسانية       واحل
ألن ارتفاع مستويات سوء التغذية والفقر يؤدي إىل تقويض حق العديد من أطفال الدولـة               

  .الطرف يف البقاء والنمو، ال سيما يف املناطق املنكوبة بالرتاع واملناطق احملرومة
  :نة الدولة الطرف بشدة على القيام مبا يليوحتث اللج  -٣٣

ضمان إجراء حتقيقات عاجلة ومستقلة وحمايدة وعرض املسؤولني عـن            )أ(  
  مقتل األطفال على القضاء حسب األصول وفرض العقوبات املناسبة حبقهم؛

اختاذ التدابري الالزمة ملكافحة سوء التغذية والفقر اللذين يؤثران علـى             )ب(  
  .ياة والبقاء والنمو على أكمل وجه احلفرص األطفال يف

  احترام آراء الطفل    
تكرر اللجنة اإلعراب عن قلقها ألن املبدأ العام املتمثل يف حق الطفل يف االسـتماع            -٣٤

ال يزال غائباً عن معظم التشريعات اليت ختص الطفل وليس مطبقـاً يف             ) ١٢املادة  (إىل رأيه   
  .لقضائية أو يف أوساط األسرة واملدرسة واجملتمعاإلجراءات التشريعية واإلدارية وا
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بشأن ) ٢٠٠٩(١٢ الطرف إىل تعليقها العام رقم       وإذ توّجه اللجنة عناية الدولة      -٣٥
، )٢٤ ، الفقرة CRC/C/15/Add.207(حق الطفل يف االستماع إليه وتذكّر بتوصياهتا السابقة         

  :فإهنا توصي الدولة الطرف مبا يلي
لنحو املالئم، املبادئ العامة لالتفاقية يف مجيع التشريعات        أن تدمج، على ا     )أ(  

  املتعلقة بالطفل؛
أن تطبق املبدأ العام املتعلق حبق الطفـل يف االسـتماع إليـه يف مجيـع          )ب(  

اإلجراءات التشريعية والقضائية واإلدارية، وأن تضمن احترام هذا املبـدأ يف أوسـاط             
  .األسرة واملدرسة واجملتمع

  )من االتفاقية) أ(٣٧ و،١٩ و،١٧-١٣ و،٨ و،٧املواد (املدنية واحلّريات  احلقوق  -٣  

  املواليدتسجيل     

يف حني تالحظ اللجنة أن مجيع األطفال تقريباً ُيسجلون عند الوالدة، فإهنا تعـرب                -٣٦
العائدين وأطفال األسـر  /عن قلقها إزاء تدين معدالت التسجيل يف أوساط األطفال الالجئني         

كما يقلقها استمرار وجود نسبة كبرية غري مسجلة من أطفال الغجر           .  يف الشارع  اليت تعيش 
ويف حني تالحظ اللجنة التدابري الـيت اختـذهتا         . والفيدا واألطفال الذين يعيشون يف املزارع     

األطفال الذين ليست حبوزهتم شـهادات مـيالد يف دخـول            الدولة الطرف لتحسني فرص   
ألن عدم امتالك شهادات ميالد قد يظـل سـبباً حيـول دون             املدارس، فإن القلق يساورها     

  .تسجيل بعض األطفال يف مدارس الدولة الطرف
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لضمان تسجيل              -٣٧

والدة األطفال املنحدرين من أكثر الفئات حرماناً، وأن تضّمن تقريرها الدوري القـادم             
كما تشجع اللجنة الدولـة    .  اجلاري تنفيذه  للجميعن نتائج برنامج التسجيل     معلومات ع 

الطرف على تعزيز جهودها يف قطاع التعليم العام لنشر الوعي واملعلومات عـن أمهيـة               
  .تسجيل املواليد، ال سيما يف اجملتمعات احملرومة

 محاية اخلصوصية    

رص دوماً على احتـرام احلـق يف        تعرب اللجنة عن قلقها ألن وسائل اإلعالم ال حت          -٣٨
اخلصوصية لألطفال ضحايا االستغالل واالعتداء واألطفال املخالفني للقانون واألطفال الذين          

كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية التدابري اليت تتخـذها           . شاركوا يف نزاعات مسلحة   
  .الدولة الطرف حلماية حق هؤالء األطفال يف اخلصوصية

للجنة الدولة الطرف على إنشاء آليات بالتعاون مع القطـاع اخلـاص            وحتث ا   -٣٩
لضمان أن مجيع املواد اليت تثبها وسائل اإلعالم حتترم حق الطفل يف اخلصوصية، مبا يشمل         

وينبغي أن تكفل الدولة الطرف     . أو نظام داخلي لوسائل اإلعالم    /اعتماد مدونة سلوك و   
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سان، مبا يف ذلك حقوق الطفـل، للعـاملني يف          إتاحة التدريب املناسب على حقوق اإلن     
وسائل اإلعالم وجلميع املهنيني الذين يتعاملون مع األطفال الضحايا واجلاحنني، مع إيـالء       

كما حتث اللجنة الدولة الطرف على ضـمان        . عناية خاصة حلق األطفال يف اخلصوصية     
اط ببدالت رمسيـة إىل     عدم نقل األطفال الضحايا واملخالفني للقانون الذين يرافقهم ضب        

  .احملاكم بواسطة املواصالت العامة

  العقوبة البدنية    
 وبإصـدار وزارة    ١٨٨٩يف حني ترحب اللجنة مبرسوم إلغاء العقوبة البدنية لعـام             -٤٠

، اليت حتظـر ممارسـة االعتـداء        ٢٠٠٥مايو  / أيار ١١ يف   ٢٠٠٥/١٧التعليم الدورية رقم    
بالغ على طفل يف النظام املدرسي، فإهنا تعرب عـن          اجلسدي أو العقوبة البدنية من شخص       

 الذي يبيح العقوبة البدنية يف املدارس مل ُيلغ بعـد           ١٩٣٩انشغاهلا ألن املرسوم التعليمي لعام      
وبالتايل فإن العقوبة البدنية ال تزال مشروعة يف املدارس كما يف املرتل ومؤسسات الرعايـة               

  .البديلة
، فإهنـا   )٢٩، الفقرة   CRC/C/15/Add.207(ها السابقة   وإذ تذكّر اللجنة بتوصيت     -٤١

بشأن حق الطفل يف احلماية     ) ٢٠٠٦(٨ الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم        عنايةتوّجه  
ة القاسية أو املهينة، وحتث الدولة الطـرف        من العقوبة البدنية وغريها من أشكال العقوب      

  :على القيام مبا يلي
حظر العقوبة البدنية مبوجب القانون بصورة ال لبس فيها ودون مزيد من          )أ(  

  اإلبطاء، يف األسرة ويف املدارس ويف مؤسسات الرعاية البديلة؛
اختـاذ  ضمان تطبيق القوانني اليت حتظر العقوبة البدنية تطبيقـاً فعـاالً و         )ب(  

  إجراءات قانونية بصورة منهجية ضد املسؤولني عن إساءة معاملة األطفال؛
وضع برامج توعية عامة وتعبئة اجتماعية مستمرة بشأن اآلثار الـضارة             )ج(  

للعقوبة البدنية، على أن تشمل األطفال واألسر واجملتمع والقيادات الدينية، هبدف تغيري            
تشجيع أشكال إجيابية خالية من العنف وقائمـة علـى          املوقف العام جتاه هذه املمارسة و     

  .املشاركة يف تنشئة األطفال وتأديبهم كبديل للعقوبة البدنية

  متابعة دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضّد األطفال    
تشجع اللجنة الدولة الطرف على إعطاء األولوية للقضاء على مجيـع أشـكال               -٤٣

جنة إىل دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال         وإذ تشري الل  . العنف ضد األطفال  
)A/61/299 (فإهنا تشجع الدولة الطرف على القيام مبا يلي:  

اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ التوصيات الواردة يف دراسـة األمـم              )أ(  
املتحدة بشأن العنف ضد األطفال، مع مراعاة نتائج وتوصـيات املـشاورات اإلقليميـة         
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). ٢٠٠٥مـايو   / أيـار  ٢٠ و ١٩اليت ُعقدت يف إسالم أباد يومي       (صة جبنوب آسيا    اخلا
وعلى وجه اخلصوص، توصي اللجنة بأن تويل الدولة الطرف اهتماماً خاصاً للتوصـيات             

  :التالية
  حظر مجيع أشكال العنف ضد األطفال؛ '١'
  تعزيز االلتزام والعمل على الصعيدين الوطين واحمللي؛ '٢'
  عن العنف ورفع مستوى الوعي؛ترويج قيم االبتعاد  '٣'
  تعزيز قدرات مجيع من يعملون مع األطفال ومن أجلهم؛ '٤'
  ضمان املساءلة ووضع حد لإلفالت من العقاب؛ '٥'

استخدام توصيات الدراسة أداةً للعمل، بالشراكة مع اجملتمـع املـدين              )ب(  
 العنف  وباحلرص خاصةً على إشراك األطفال، لضمان محاية األطفال كافة من مجيع أشكال           

اجلسدي واجلنسي والنفسي، وحلشد الزخم الالزم الختاذ إجراءات ملموسة وحمددة زمنياً           
   تكفل منع مثل هذا العنف واالعتداء والتصدي هلما؛

التماس التعاون التقين يف هذا الصدد من املمثل اخلاص لألمني العام املعين              )ج(  
 السامية حلقوق اإلنـسان، ومنظمـة       مبسألة العنف ضد األطفال، ومفوضية األمم املتحدة      

، ومنظمة الصحة العاملية، وسائر الوكاالت املعنية مبـا         )اليونيسيف(األمم املتحدة للطفولة    
، )اليونـسكو (فيها منظمة العمل الدولية، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافـة            

 املتحدة املعين باملخدرات    ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، ومكتب األمم       
  .واجلرمية، فضالً عن املنظمات غري احلكومية الشريكة

 ،٢١-١٩ و ،١١-٩ و ،)٢-١الفقرتان   (١٨ و ،٥املواد  (ة  البيئة األسرية والرعاية البديل     -٤  
  )  من االتفاقية٣٩؛ و)٤الفقرة  (٢٧ و،٢٥و

  األسريةالبيئة     
ء ما هلجرة العامالت على نطاق واسع من أثـر          تعيد اللجنة تأكيد انشغاهلا البالغ إزا       -٤٤

ن معظم العامالت املهاجرات الاليت يزيد عددهن عـن         إعلى حقوق األطفال ورفاههم، إذ      
كما يساور اللجنـة    .  سنوات ٦مليون امرأة يتركن وراءهن أطفاالً تقل أعمار نصفهم عن          

ؤالء النسوة الاليت ال جيـدن      القلق إزاء عدم كفاية اجلهود املبذولة إلجياد فرص عمل بديلة هل          
أمامهن خياراً سوى اهلجرة إلعالة أسرهن، وعدم كفاية اجلهود املبذولة حلل املشاكل الـيت              

ويف حني ترحب اللجنة باملساعي الراميـة إىل        . يواجهها أطفال هؤالء العامالت املهاجرات    
 واخلطط الرامية إىل    صياغة سياسة شاملة لدعم أسر أطفال العمال املهاجرين وأولياء أمورهم،         

مجع بيانات عن أطفال األمهات املهاجرات يف املطار الدويل، فإهنا تظل قلقة إزاء عدم اتساق               
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تنفيذ برامج شبكة احلماية االجتماعية وعدم كفاية التنسيق بني السلطات املعنيـة برعايـة               
  .الطفولة لرصد رفاه أطفال األمهات املهاجرات

طرف على تعزيز جهودها إلتاحة الدعم الـالزم لألسـر          وحتث اللجنة الدولة ال     -٤٥
احملرومة واألسر املعرضة للمخاطر، وذلك بوسائل تشمل زيـادة خمصـصات امليزانيـة             
املرصودة للمساعدة املالية وغريها من أشكال املساعدة، مبا يف ذلك خـدمات املـشورة              

كما توصـي   . ة الطرف والتمكني املتاحة هلذه األسر، وإجياد فرص عمل للنساء يف الدول         
اللجنة الدولة الطرف، يف سياق صياغتها سياسة لدعم أسر أطفال العمـال املهـاجرين              

  :وأولياء أمورهم، بأن تتخذ اخلطوات التالية
يف املطار الدويل لتسجيل بيانـات      " مكتب متخصص "اإلسراع بإنشاء     )أ(  

  األمهات املهاجرات؛
 العمالة األجنبية تضّم بيانـات      إنشاء قاعدة بيانات على مستوى مكتب       )ب(  

  مفصلة عن أطفال العامالت املهاجرات ووضع أسرهن؛
إنشاء برامج لتحديد الدعم الالزم يف جمال رعاية األطفال ومدى مالءمة             )ج(  

الترتيبات املتخذة لألطفال الذين ستتركهن األمهات املهاجرات وراءهن، قبل حـدوث           
  اهلجرة؛

مور الرئيسيني إملاماً جيداً حبقوق األطفـال الـذين       ضمان إملام أولياء األ     )د(  
  يكفلوهنم وسبل تلبية احتياجاهتم، وتقدمي املساعدة هلم يف هذا الصدد؛

  إنشاء ُنظم لدعم األسرة بالتعاون مع القيادات واملنظمات اجملتمعية؛  )ه(  
عدم اللجوء إىل إيداع أطفال العامالت املهاجرات يف مؤسسات الرعاية            )و(  

   كمالذ أخري ولفترات زمنية حمدودة؛إال
االضطالع ببحث عاجل عن اآلثار املتعددة للهجرة على أطفال الدولة            )ز(  

  .الطرف لتوفري مادة إضافية ُيسترشد هبا يف وضع السياسات واالستراتيجيات والربامج

  األطفال احملرومون من بيئة أسرية    
تصغ سياسة وطنيـة متـسقة إلخـراج        يساور اللجنة القلق ألن الدولة الطرف مل          -٤٦

األطفال من مؤسسات الرعاية وال تزال تركز على إيداع األطفال يف هذه املؤسسات رغم أن 
وقد أّدى ذلك . عدداً كبرياً منها ال يزال غري مسجل وال خيضع للتنظيم والرقابة بصورة كافية

  :إىل ما يلي
مة إلخراج األطفـال مـن      افتقار معظم هذه املؤسسات إىل اآلليات الالز        )أ(  

أو إعادة إدماجهم يف أسرهم، وانقطاع عالقة العديد من األطفال بأسـرهم يف          /املؤسسات و 
  كثري من األحيان؛
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استمرار إيداع أعداد كبرية من األطفال املخالفني للقـانون، واألطفـال             )ب(  
الفقـراء، يف   ضحايا االعتداء واإلمهال، واألطفال ذوي اإلعاقة، وبشكل متزايد األطفـال           

  املؤسسات ولفترات زمنية طويلة؛
تفشي أوضاع غري مقبولة يف العديد من مؤسسات الرعاية العـاجزة عـن               )ج(  

  توفري اللوازم األساسية لألطفال، كاملراحيض وعنابر النوم والرعاية الطبية واملالبس؛
ع تدهور الصحة العاطفية لألطفال بشكل كبري يف املؤسسات وتفاقم الوض           )د(  

  جراء افتقار معظم القائمني على الرعاية إىل التدريب وضعف أجورهم وتكرار استبداهلم؛
حرمان األطفال املودعني مؤسسات الرعاية من فرص التـدريب املهـين              )ه(  

  واملشورة النفسية وغريها من فرص التعليم البديل يف كثري من األحيان؛
  .ودعني مؤسسات الرعايةعدم إجراء تقييم منتظم حلالة األطفال امل  )و(  

إذ توجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إىل املبادئ التوجيهية املتعلقـة بالرعايـة         و  -٤٧
 كـانون  ١٨ املعتمـد يف  ٦٤/١٤٢البديلة لألطفال الواردة يف قرار اجلمعيـة العامـة        

، فإهنا تدعو الدولة الطرف إىل التعجيل بصياغة سياسـة وطنيـة            ٢٠٠٩ديسمرب  /األول
 إلخراج األطفال من مؤسسات الرعاية، وتدعوها على وجه اخلصوص إىل اختـاذ             متسقة

  :التدابري التالية
املسارعة إىل إدخال التعديالت الضرورة على مرسوم األيتـام لتأكيـد             )أ(  

شرط التسجيل اإللزامي جلميع مؤسسات الرعاية البديلة، وجترمي من يدير مؤسسة رعاية            
موحدة من املعايري ملؤسسات الرعاية العامة واخلاصة ودور        واعتماد جمموعة   دون رخصة،   

   على حنو ما أوصت به اللجنة سابقاً؛ ورصدها بشكل منتظم،اخلريية، الرعاية
تنفيذ آليات لتوسيع نطاق سياسة إعادة إدماج األطفال يف كنف أسرهم             )ب(  

  وتشجيعها؛
 األطفـال   اعتماد معايري قبول شاملة واستراتيجيات للحد مـن عـدد           )ج(  

املودعني مؤسسات الرعاية، مبا يشمل وضع سياسات لتعزيز األسر ودعمها وضمان عدم            
  اللجوء إىل مؤسسات الرعاية إال كمالذ أخري؛

حتسني مرافق مؤسسات رعاية األطفال على وجه االستعجال وختصيص           )د(  
  املوارد الالزمة حلسن سريها ورصدها؛

 يف جمال رعاية األطفال وضمان حـصوهلم        وضع معايري النتقاء العاملني     )ه(  
  على التدريب الكايف واألجر املناسب؛

اعتماد خطط فردية لرعاية األطفال منذ حلظة إيداع الطفـل مؤسـسة              )و(  
  .الرعاية وتعزيز سياسات وممارسات التعليم الشامل
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  االعتداء واإلمهال    
، ٢٠٠٥ يف عـام     ٣٤ رقم   يف حني ترحب اللجنة باعتماد قانون منع العنف املرتيل          -٤٨

فإهنا تظل قلقة بشدة إزاء تفشي وتفاقم ظاهرة االعتداء على األطفال وإمهـاهلم يف الدولـة                
كما تعرب اللجنة عن    . الطرف، مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي على األطفال يف املرتل واجملتمع          

  :قلقها إزاء ما يلي
 طرف الشرطة على وجـه      عدم كفاية اإلملام بأحكام القانون اجلديد، من        )أ(  

  اخلصوص، وعدم إصدار أوامر احلماية إال فيما ندر؛
استمرار عدم اإلبالغ عن حاالت العنف املرتيل جراء االفتقار إىل دور إيواء              )ب(  

  مؤقت لضحايا هذا العنف من النساء واألطفال؛
استمرار وقوع أعداد كبرية من األطفال املودعني مؤسسات الرعاية ضحايا            )ج(  

لالعتداء وإفالت اجلناة من العقاب يف أغلب األحيان بسبب عدم وجود آلية رمسية لإلبالغ              
  عن هذه احلاالت؛

استغراق احملاكمات يف حاالت االعتداء على األطفال وإمهاهلم فترات زمنية            )د(  
  .قد تصل إىل ستة أو سبعة أعوام بعد ارتكاب اجلرمية

وحتث اللجنة الدولة الطرف على النظر يف صياغة استراتيجية وطنية شاملة ملنـع         -٤٩
العنف املرتيل وغريه من أشكال االعتداء على األطفال وإمهـاهلم، ومكافحتـه ومعاقبـة        

  :مرتكبيه، وحتثها خصوصاً على اختاذ التدابري التالية
نف املرتيل  االضطالع بربامج توعية وتدريب واسعة النطاق خبصوص الع         )أ(  

وأحكام القانون اجلديد، وإتاحتها ملوظفي وكاالت إنفاذ القـانون والقـضاة واحملـامني             
  واملعلمني واألخصائيني االجتماعيني الذين يتصلون مباشرة بالضحايا، ولعامة اجلمهور؛

، فتح دور إيواء مؤقت خاصة لضحايا العنف املرتيل من األطفال والنساء            )ب(  
  ستعجال حتت رعاية الدولة ويف مجيع أحناء الدولة الطرف؛ُتنشأ على وجه اال

إنشاء آلية تظلم تكون متاحة وميـّسرة جلميـع األطفـال املـودعني               )ج(  
  مؤسسات الرعاية وضمان رقابة فعالة على العاملني يف جمال رعاية األطفال؛

ان، توفري احلماية الكافية لألطفال ضحايا االعتداء يف منازهلم، قدر اإلمك           )د(  
ويف احلاالت اليت تقتـضي إبعـاد   . عن طريق أوامر املنع واإلبعاد ضد اجلاين املّدعى عليه  

الطفل، ينبغي إعطاء األفضلية للكفالة أو غريها من أشكال الرعاية األسرية حبيث ال ُيلجأ              
  إىل مؤسسات الرعاية إال كحل أخري ويف حاالت استثنائية فقط؛

يا االعتداء على األطفال وإمهاهلم والنظر يف       تقليص مدة التحقيق يف قضا      )ه(  
  .عقد جلسات حماكمة خاصة للنظر يف هذه القضايا لإلسراع بالبت فيها
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ـ (الصحة األساسية والرعايـة       -٥    ٢٧-٢٦ و ،٢٤-٢٣ و ،)٣الفقـرة    (١٨ و ،٦واد  امل
  )من االتفاقية) ٣-١الفقرات (

  األطفال ذوو اإلعاقة    
 تشجع هنجاً إدماجيـاً     ٢٠٠٣وطنية لإلعاقة يف عام     ترحب اللجنة باعتماد سياسة       -٥٠

غري أن القلق يساورها ألن عدداً كبرياً من األطفال املعـوقني،           . لتعليم األطفال ذوي اإلعاقة   
ومعظمهن من الفتيات، ال يزالون حمرومني من أي نوع من التعليم، وألن الفـرص املتاحـة                

صعوبات السمع والنطق والبصر، معدومـةً      لألطفال الذين يعانون إعاقات معينة، كالتوحد و      
  :كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي. تقريباً

استمرار مظاهر الوصم االجتماعي واملخاوف واملفاهيم اخلاطئـة احمليطـة            )أ(  
  باإلعاقة يف اجملتمع، ما يؤدي إىل هتميش األطفال ذوي اإلعاقة وإقصائهم؛

 يف الدولة الطرف، ما يعرقـل صـياغة         عدم إجراء مسح لألطفال املعوقني      )ب(  
  االستراتيجيات والربامج املالئمة يف هذا اجملال؛

االفتقار إىل نظام كشف سليم وخدمات تدخل مبكـر بـسبب نقـص               )ج(  
  األخصائيني الصحيني يف هذا اجملال بشكل خاص؛

التداخل وتضارب الصالحيات واملهام بني خمتلف الوزارات اليت تتعامل مع            )د(  
  ايا اإلعاقة، ما يؤثر سلباً على تنسيق اإلجراءات املتخذة لصاحل األطفال املعوقني؛قض

  قلة األطفال املدجمني يف برامج التعليم العادية؛  )ه(  
االفتقار إىل التسجيل والرصد املالئمني للمدارس اخلاصة اليت حتظى مبساعدة    )و(  

 حكومية أو طوعيـة تفتقـر إىل        حكومية، واستمرار إيداع األطفال املعوقني يف مؤسسات      
  .املعدات الالزمة إليواء هؤالء األطفال

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها الراميـة إىل تنفيـذ الـسياسة              -٥١
 تنفيذاً كامالً لضمان إتاحة فرصة التعليم جلميـع األطفـال    ٢٠٠٣الوطنية لإلعاقة لعام    

 وهلذا الغرض تؤكد اللجنة توصيتها الـسابقة        .ذوي اإلعاقة، وال سيما الفتيات املعوقات     
بشأن التدابري الالزم اختاذها فيما يتعلق بالتعليم اخلاص والعادي وتسجيل املدارس اخلاصة        

)CRC/C/15/Add.207 وحتث الدولة الطرف على ما يلي))ب(٣٧، الفقرة ،:  
توعية وتثقيف عامة اجلمهور واألشخاص الذين يعملون مـع األطفـال             )أ(  

ي اإلعاقة بشأن حقوق هؤالء األطفال للقضاء على مظاهر الوصم والتـهميش الـيت          ذو
  ُتمارس ضدهم؛

ضمان مجع إحصاءات موثوقة عن األطفال ذوي اإلعاقة أثناء التعـداد             )ب(  
  ؛٢٠١١السكاين لعام 
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حتسني خدمات التدخل املبكر لصاحل األطفال ذوي اإلعاقة عن طريـق             )ج(  
ئيني الصحيني وإنشاء عيادات متنقلة توفر هـذه اخلـدمات،          تدريب املزيد من األخصا   

  سيما يف املناطق الريفية؛ ال
تعيني هيئة واحدة لتنسيق اإلجراءات واالستراتيجيات اخلاصة باألطفال          )د(  

  ذوي اإلعاقة؛
ختصيص املوارد البشرية واملالية الالزمة لتحسني نوعية التعليم العـادي            )ه(  

برامج التعليم غري الرمسية وتوفري تدريب شامل ومنتظم للمعلمني         واخلاص، وزيادة تطوير    
  على حنو يتناول متطلبات خمتلف أشكال اإلعاقة؛

إخراج األطفال ذوي اإلعاقة من املؤسسات العـاجزة عـن مراعـاة              )و(  
حقوقهم وتلبية احتياجاهتم، وإنشاء نظام رعاية خاص يضم مرافق متخصصة ومـوظفني            

  مدربني؛
ة أحكام اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والتعليـق العـام           مراعا  )ز(  

  .بشأن حقوق األطفال ذوي اإلعاقة) ٢٠٠٦(٩للجنة رقم 

  الصحة واخلدمات الصحية    
يف حني تالحظ اللجنة اإلجنازات اجلديرة بالذكر اليت حققتها الدولـة الطـرف يف                -٥٢

وجهودها املـستمرة لتـوفري     خفض معدالت وفيات الرضع واألطفال واألمهات النوافس،        
خدمات رعاية صحية جلميع األمهات واألطفال، فإهنا تعرب عن قلقها ألن احلصة املخصصة             

كما تالحـظ  . ٢٠٠٧لقطاع الصحة من الناتج القومي اإلمجايل ما انفكت تتقلص منذ عام           
توفريهـا  اللجنة بقلق أنه على الرغم من عدم معاناة الدولة الطرف نقصاً هاماً يف الغـذاء و               

خدمات صحية واسعة النطاق جماناً لألمهات واألطفال، فإن سوء تغذية األمهات ال تـزال              
 ١٤تشكل حتدياً جسيماً، ويتأثر حنو ثلث أطفال الدولة الطرف بسوء التغذية، يف حني يعاين               

يف املائة من األطفال دون اخلامسة من العمر سوء تغذية حاد بسبب التوزيع غـري املتكـافئ           
ويساور اللجنـة القلـق كـذلك إزاء    . دمات بني مناطق الدولة الطرف بشكل أساسي     للخ

التفاوت الكبري يف احلالة الصحية لألطفال حسب املناطق اليت يقطنوهنا، حيث يعاين األطفال             
  .الذين يعيشون يف مزارع الشاي أو يف املناطق املنكوبة بالرتاع من احلرمان أكثر من غريهم

  : الدولة الطرف بأن تواصل التدابري التاليةوتوصي اللجنة  -٥٣
إعطاء األولوية لتخصيص املوارد املالية والبشرية لقطاع الـصحة، مـع         )أ(  

التركيز بشكل خاص على الرعاية الصحية األساسية، لضمان حصول مجيع األطفال على            
رع خدمات صحية جيدة على قدم املساواة، مبا يف ذلك األطفال الذين يعيشون يف مـزا              

  الشاي ويف املناطق املنكوبة بالرتاع؛
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تعزيز جهودها لتحسني احلالة الصحية جلميع األطفال، بوسائل تـشمل            )ب(  
 تنفيذ برنامج التغذية املتكاملة يف مجيع أحناء الدولة الطرف وإنشاء جلنة وطنيـة للتغذيـة              

  ات؛ق اإلجراءات الالزم اختاذها يف هذا اجملال على مجيع املستويي تنستتوىل
حتسني نوعية التعليم التغذوي وخدمات املـشورة لتحديـد املنـاطق             )ج(  

  ؛ لصاحلهاعلى وجه األولويةتدخالً واملقاطعات وفئات األطفال اليت تتطلب 
  .التماس التعاون التقين من اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية  )د(  

  صحة املراهقني    
 تعىن بصحة املـراهقني واسـتحداث       يف حني تالحظ اللجنة صياغة سياسة وطنية        -٥٤

، فإهنا تالحظ بقلق ضعف إحاطة املـراهقني        ٢٠٠٥خدمات صحية مواتية للشباب يف عام       
بشؤون الصحة التناسلية، واستمرار مشاكل االنتحار واإلدمان على املشروبات الكحوليـة           

عن قلقهـا   كما تعرب اللجنة    . وتعاطي املخدرات والتدخني بني املراهقني يف الدولة الطرف       
البالغ إزاء ارتفاع معدالت احلمل بني املراهقات، وال سيما يف املناطق األقل منـواً واملتـأثرة                
بالرتاع، وارتفاع معدالت اإلجهاض يف الدولة الطرف والنسبة املرتفعة من الوفيات النفاسية            

  .املرتبطة هبا
املراهقني ومنوهم  بشأن صحة   ) ٢٠٠٣(٤وإذ تشري اللجنة إىل تعليقها العام رقم          -٥٥

يف سياق اتفاقية حقوق الطفل، فإهنا حتث الدولة الطرف على زيـادة تـوفري اخلـدمات           
الصحية السرية واملواتية للشباب يف خمتلف أحناء البلد، وتعزيز توفري خدمات منع احلمل             

محـل  وتعزيز الثقافة اجلنسية املوجهة إىل املراهقني واملراهقات، مع إيالء عناية خاصة ملنع             
كما حتث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر يف         . املراهقات واألمراض املنقولة جنسياً   

تشريعاهتا املتعلقة باإلجهاض، هبدف ضمان املصاحل الفضلى للمراهقات احلوامل بـشكل           
كما تدعو الدولة الطرف إىل تعزيز جهودها الرامية إىل التصدي لظاهرة االنتحار            . خاص

عاطي املخدرات وإدمان املشروبات الكحولية والتدخني، على حنـو مـا           بني الشباب وت  
  .أوصت به سابقاً

  املمارسات التقليدية الضارة    
تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء قانون األحوال الشخصية اإلسالمي الذي يسمح              -٥٦

ء جلنـة   ويف حني تالحظ اللجنة إنـشا     .  عاماً ١٢بتزويج الفتيات الاليت تقل أعمارهن عن       
خاصة لدراسة إمكانية تعديل قانون األحوال الشخصية، فإن القلق يـساورها ألن الدولـة              

  .الطرف تعترب أن أي تعديل هلذا القانون ينبغي أن يصدر من اجملتمعات املتضررة نفسها
وتذكّر اللجنة الدولة الطرف مبسؤوليتها عن اختاذ تدابري فورية حلظر الزجيـات              -٥٧

 عاماً لكل من الفتيـان والفتيـات، وفقـاً          ١٨ية ورفع سن الزواج إىل      املبكرة والقسر 
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وحتث اللجنة الدولة الطرف على وضع برامج تثقيف وتوعية ُتشرك          . لتشريعاهتا الوطنية 
فيها القيادات الدينية واجملتمعية وأطراف اجملتمع ككل، مبا يف ذلك األطفـال أنفـسهم،              

يت تؤثر سلباً على منـو األطفـال، وال سـيما           لوقف ممارسة الزواج املبكر والقسري ال     
للجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان بـشأن    ) ٢٠٠٠(٢٨ووفقاً للتعليق العام رقم  . اتالفتي

املساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأة، فإن اللجنة تذكّر الدولة الطرف أيضاً بأن من غري               
يات وغري ذلك من املمارسـات      اجلائز التذرع حبرية الدين لتربير ممارسة التمييز ضد الفت        

  .كالزجيات القسرية واملبكرة

  يدزاإل/فريوس نقص املناعة البشرية    
تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف رغم تصنيفها كبلد تتدىن فيه معـدالت انتـشار                -٥٨

يدز، فإن مثة عوامل عديدة هتدد بانتشار هذه اآلفـة فيهـا،            إلا/فريوس نقص املناعة البشرية   
جرة الداخلية واخلارجية، والرتاعات املسلحة املاضية، والسياحة، وقلة استخدام         سيما اهل  وال

 يف املائة ١٧,٣كما يساور اللجنة القلق ألن نسبة . الواقيات، واتساع ظاهرة اجلنس التجاري
  .اإليدز/فقط من الشابات لديهن فكرة شاملة عن فريوس نقص املناعة البشرية

بـشأن فـريوس نقـص املناعـة        ) ٢٠٠٣(٣جنة رقم   يف ضوء التعليق العام لل      -٥٩
 وحقوق الطفل، واملبادئ التوجيهية الدولية املتعلقة بفريوس نقص املناعـة           اإليدز/البشرية
 وحقوق اإلنسان، حتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية           اإليدز/البشرية

 تشمل خصوصاً التوعية بشأنه ، بوسائلاإليدز/إىل منع انتشار فريوس نقص املناعة البشرية
كما توصي اللجنـة بإشـراك      . يف أوساط املراهقني، وال سيما يف الفئات األكثر حرماناً        

  .األطفال بفعالية يف صياغة استراتيجيات الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية

  احلق يف مستوى معيشي الئق    
ماية االجتماعية لدعم األسـر     يف حني تالحظ اللجنة وجود عدد كبري من ُنظم احل           -٦٠

الفقرية وتدين معدالت الفقر اإلمجالية يف السنوات األخرية، فإهنا تعـرب عـن قلقهـا إزاء                
استمرار معاناة نسبة كبرية من األسر واألطفال يف الدولة الطرف من الفقر املدقع على حنـو                

 اللجنة القلق ألن األسر     كما يساور . يعرقل منوهم، ال سيما يف املناطق الريفية ومزارع الشاي        
احملرومة مستبعدة من برامج التخفيف من حدة الفقر بسبب ضعف إدارة هذه الربامج وسوء              

ويقلقها كذلك أن هذه الربامج نادراً ما تليب احتياجات األطفال واألسـر األشـد            . تنسيقها
 حـني   ويف. حاجة إليها، ألن هذه األسر ال علم هلا عادةً بوجود برامج وخدمات للـدعم             

تالحظ اللجنة أن مثة برامج جيري تنفيذها للتصدي لالحتياجات يف جمال إمدادات املياه، فإهنا              
تعرب عن قلقها إزاء استمرار احلاجة إىل املياه املأمونة ومرافق اإلصـحاح لـدى قـاطين                

  .الضواحي الفقرية واألشخاص املشردين داخلياً والشرائح السكانية املهمشة
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ة الدولة الطرف بتوجيه برامج التخفيف من حدة الفقر واحلمايـة           وتوصي اللجن   -٦١
االجتماعية على النحو املالئم لتلبية احتياجات أفقر األسر، وتنفيذها على حنو أكثر إنصافاً 
وتركيزاً على األطفال، مع إيالء عناية خاصة للفئات األكثر حرماناً واألطفال واألسر اليت 

كمـا  . ملني واألطفال الذين يعيشون يف أسر أحادية الوالد       تقطن األرياف واألطفال العا   
ينبغي بذل جهود إلحاطة األسر الفقرية وتلك اليت ترعى أطفال األمهـات املهـاجرات              

وتوصـي اللجنـة الدولـة      . بربامج وخدمات الدعم املتاحة لزيادة فرص استفادهتا منها       
ت املياه يف املناطق املنكوبة     الطرف كذلك بتعزيز جهودها لتلبية االحتياجات غلى إمدادا       

  .بالرتاع

  ) من االتفاقية٣١ و،٢٩ و،٢٨املواد ( الترفيهية والثقافية التعليم واألنشطة  -٦  

  التعليم مبا يف ذلك التدريب والتوجيه املهنيني    
تشيد اللجنة بالدولة الطرف على التقدم الكبري الذي أحرزته على مـر األعـوام يف         -٦٢

كما ترحب اللجنة باعتماد    .  املدارس وحمو األمية واملساواة بني اجلنسني      جماالت التسجيل يف  
الذي يركز بشكل رئيسي على تعزيز      ) ٢٠١٠-٢٠٠٦(إطار وبرنامج تطوير قطاع التعليم      

املساواة يف فرص الوصول إىل التعليم وحتسني نوعية التعليم، وكذلك بالسياسة الوطنية لرعاية             
غري أن القلـق يـساور اللجنـة إزاء         . ٢٠٠٥يت اعُتمدت يف عام     وتعليم الطفولة املبكرة، ال   

  :يلي ما
توقف االستثمارات يف قطاع التعليم عند مستوى ضعيف نسبياً يقل عـن              )أ(  

متوسط بلدان جنوب آسيا، على الرغم من احلاجة إىل اهلياكل األساسية املدرسية، ال سـيما       
  آالف األطفال املشردين عن الدراسة؛يف املناطق املنكوبة بالرتاع اليت انقطع فيها 

التفاوت الشاسع يف الوصول إىل التعليم بني خمتلف األقاليم، وميس بشكل             )ب(  
خاص إقليم أوفا وأقاليم الشمال ومشال الوسط والشرق وأطفال الفئات األضعف واألكثـر             

  حرماناً؛
، مـا   استمرار فرض رسوم مدرسية رغم كفالة الدستور حق التعليم جماناً           )ج(  

  يشكل متييزاً ضد أطفال األسر الفقرية وييّسر ممارسات الفساد يف نظام القبول املدرسي؛
افتقار السياسة الوطنية لرعاية وتعليم الطفولة املبكرة إىل التمويل والتنفيذ،            )د(  

  ما يترك غالبية برامج تنمية الطفولة املبكرة بني أيدي القطاع اخلاص؛
ل من كل مخسة أطفال من املدرسة قبل إكمال دورة          استمرار انسحاب طف    )ه(  

التعليم اإللزامية املؤلفة من تسع سنوات وارتفاع معدالت التغيب والرسوب، وهو ما يرجع             
أساساً إىل ضعف نوعية التعليم، ال سيما يف املناطق النائية اليت ال يزال يعمـل يف مدارسـها             

  معلمون غري مؤهلني؛
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  فال يف عملية صنع القرار التربوية؛قلة فرص مشاركة األط  )و(  
نسان والسلم  عدم كفاية اجلهود املبذولة إلدماج التثقيف بقضايا حقوق اإل          )ز(  

  .يف املناهج املدرسية
بشأن أهداف التعليم، ) ٢٠٠١(١وإذ تأخذ اللجنة يف اعتبارها تعليقها العام رقم   -٦٣

  :فإهنا توصي الدولة الطرف مبا يلي
اٍف لنظام التعليم العام واعتماد خطة تعليمية شاملة على         ضمان متويل ك    )أ(  

وجه االستعجال للمناطق املنكوبة بالرتاع يف مشال البلد وشرقه، مع رصـد خمصـصات              
  واضحة يف امليزانية لتنفيذ هذه اخلطة ورصدها على أكمل وجه؛

 تعزيز اجلهود الرامية إىل تقليص الفوارق بني األقاليم واملقاطعات علـى            )ب(  
صعيد فرص التعليم والتمتع الكامل باحلق يف التعليم، وباخلصوص فيما يتعلق بإزالة أوجه             
عدم املساواة يف توزيع املوارد على املدارس، مبا يف ذلك توزيع املدرسني، وتوفري املـوارد       

  الالزمة واحلوافز املالئمة لتشجيع املدرسني على العمل يف املناطق احملرومة؛
ابري الالزمة إللغاء الرسوم املدرسية فعلياً يف مجيع أحناء الدولـة           اختاذ التد   )ج(  

الطرف، لضمان قبول كل طفل يف املدرسة، واختاذ التدابري الالزمة ملالحقة املسؤولني عن             
  الفساد يف املدارس؛

اختاذ خطوات لتمويل السياسة الوطنية لرعاية وتعليم الطفولة املبكـرة            )د(  
كامل لتنمية الطفولة املبكرة يستفيد منه مجيع األطفال يف الدولة          وضمان تنفيذ برنامج مت   

  الطرف؛
حتسني نوعية التعليم وضمان إكمال األطفال املراحل التعليمية عن طريق            )ه(  

إجراءات عملية تتصدى لألسباب الكامنة وراء عدم إكمال التعليم املدرسـي، وكفالـة         
  شامل لتدريب املدرسني؛حسن تدريب املدرسني وتأهيلهم عن طريق نظام 

للطالب املـنقطعني عـن     " الفرصة الثانية "توفري التعليم املهين أو تعليم        )و(  
  الدراسة، ال سيما يف املناطق املنكوبة بالرتاع؛

تبين ُنهج مواتية لألطفال يف املدارس، وضمان مشاركة فعلية لألطفـال             )ز(  
  ملدرسية؛واجملتمع يف عملية صنع القرار املدرسي واإلدارة ا

إتاحة التثقيف بقضايا حقوق اإلنسان، وال سـيما مواضـيع الـسلم              )ح(  
والتسامح والصلح، جلميع األطفال يف املدارس وتدريب املدرسني على تعزيز هذه القـيم         

  .يف تعليم األطفال
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) د(و) ب(٣٨ و ،٤٠- ٣٨ و ،٣٦- ٣٢ و ،٣٠ و ،٢٢املواد  (تدابري احلماية اخلاصة      - ٧  
  )من االتفاقية

  ألطفال املشردون داخلياًا    
تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء األوضاع املعيشية املتردية لألطفال، ومن بينـهم               -٦٤

أطفال غري مرافقني وآخرون معوقون، الذين يبقون طوال أشهر يف خميمات املشردين داخلياً             
شون يف منـاطق    يف مقاطعيت فافونيا وجفنا ويف مزرعة مينيك، فضالً عن األطفال الذين يعي           

وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ ألن األطفال املشردين داخلياً، الـذين           . املرور العابر والعودة  
يعانون صدمات نفسية جراء التشرد القسري املرة تلو أخرى واالنفصال عن أسرهم والذين             

عم ُحرموا من أبسط اخلدمات األساسية، ُيمنعون من تلقي املساعدة بسبب عدم كفاية الـد             
الذي تقدمه الدولة الطرف والقيود املفروضة على أنشطة الوكاالت اإلنسانية الوطنية والدولية 

  .٢٠١٠يونيه /منذ حزيران

  :وحتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي    
السماح للوكاالت واملنظمات اإلنسانية الوطنية والدولية بوصول فوري          )أ(  

العبور وإعادة التوطني لتقدمي املساعدة املنشودة إىل       إىل خميمات املشردين داخلياً ومناطق      
  األطفال املتضررين وأسرهم؛

معاجلة القصور الشديد يف التمويل لضمان تلبية االحتياجات األساسـية            )ب(  
  اليت حتفظ حياة املشردين داخلياً؛

الكف عن عمليات نقل األطفال واألسر اليت تـؤدي إىل املزيـد مـن                )ج(  
  .التشريد

  ستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك عمالة األطفالاال    
تعرب اللجنة عن قلقها ألن عدداً كبرياً من األطفال نشطون اقتصادياً، حيث انقطع               -٦٥

كما تعرب اللجنة عن قلقهـا      . ربعهم عن املدرسة أو أي نوع آخر من املؤسسات التعليمية         
.  يف املائة منـهم يف املـزارع       ٦٠ ألن معظم األطفال العاملني يقطنون املناطق الريفية ويعمل       

 مهنـة   ٤٩وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عدم وجود تشريع ينفذ احلظر املفروض على              
وتكرر اللجنة اإلعراب عن قلقهـا إزاء وضـع األطفـال           . تعترب خطرة يف الدولة الطرف    

ـ             هم لالعتـداء   املستخدمني يف املنازل الذين ال يزالون يفتقرون إىل احلماية رغم كثرة تعرض
  .والعنف

وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري أكثر فعالية ملنع استغالل األطفال              -٦٦
اقتصادياً، وال سيما إنشاء وحدة قوية يف مفتشية العمل تكون مسؤولة عن رصد حاالت              
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 وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تعتمد وتنفذ تشريعاً حيظر استخدام          . عمالة األطفال 
كما حتث الدولة الطرف على ضمان مقاضاة من يـستغلون  . األطفال يف األعمال اخلطرة  

  .األطفال اقتصادياً ويسيئون إىل خدم املنازل

  أطفال الشوارع    
يساور اللجنة القلق إزاء عدم اشتمال تقرير الدولة الطرف على معلومات عن أطفال              -٦٧

ـ        العديد من األطفال   ال خيفى أن   حيث   الشوارع، شىت يعملون يف الـشوارع ويتعرضـون ل
  .أشكال االعتداء واالستغالل

  :ولذلك توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٦٨
االضطالع بتقييم منهجي لظروف أطفال الشوارع من أجـل تكـوين             )أ(  

صورة دقيقة عن األسباب اجلذرية هلذه الظاهرة وحجمها، وتضمني التقريـر الـدوري             
   هبذا الشأن؛القادم للجنة معلومات

وضع وتنفيذ سياسة شاملة تعاجل األسباب اجلذرية هلذه الظـاهرة بغيـة        )ب(  
  منعها وتضييق نطاقها، مبشاركة نشطة من األطفال املعنيني أنفسهم؛

توفري احلماية الالزمة وخدمات الرعاية الصحية والتعلـيم واخلـدمات            )ج(  
فري معلومات كافية هلم عن كيفية محاية       االجتماعية األخرى املالئمة ألطفال الشوارع، وتو     

  أنفسهم وتقدمي شكاوى ضد من يستغلوهنم، بالتنسيق مع املنظمات غري احلكومية؛
  .دعم برامج إعادة مشل األسر عندما خيدم ذلك مصاحل الطفل الفضلى  )د(  

  االستغالل اجلنسي واالعتداء    
سي لألطفال واالعتداء عليهم    تشعر اللجنة بالقلق إزاء حجم ظاهرة االستغالل اجلن         -٦٩

 طفلـة يف    ٤٠ ٠٠٠يف الدولة الطرف، وال سيما انتشار ممارسات السفاح واستغالل قرابة           
  :البغاء، ويقلقها بشكل خاص ما يلي

افتقار التشريعات إىل أحكام حتمي مجيع األطفال محاية كافية من االستغالل   )أ(  
خدامها ملعاقبة األطفـال املـستخدمني يف       اجلنسي، يف حني تتضمن أحكاماً معينة ميكن است       

  البغاء؛
احتجاز طفالت لعملهن يف البغاء، يف حني ال يوجد نسبياً سوى عدد قليل               )ب(  

  األشخاص الذين جيري حتديدهم وتوقيفهم ومقاضاهتم بتهمة استغالل األطفال جنسياً؛
ارسـة   مفاده أن بإمكاهنـا مم     ٢٠٠٨إصدار احملكمة العليا حكماً يف عام         )ج(  

 ١٠سلطتها التقديرية بغض النظر عن العقوبة الدنيا املفروضة على من يغتصب طفالً بالسجن     
  أعوام؛
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االفتقار إىل بيانات شاملة عن االستغالل اجلنسي لألطفال واالعتداء عليهم            )د(  
وإىل هيئة مركزية لرصد التحقيقات يف حاالت االستغالل اجلنـسي لألطفـال ومقاضـاة              

  مرتكبيها؛
قلة دور اإليواء واملهنيني املدربني لتلبية احتياجات األطفال ضحايا االعتداء            )ه(  

  .واالستغالل اجلنسيني إىل خدمات التعايف وإعادة التأهيل واإلدماج
  :وحتث اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي  -٧٠

نسي مراجعة مجيع قوانني العقوبات املتعلقة مبختلف أشكال االستغالل اجل  )أ(  
لألطفال واالعتداء عليهم، وضمان حصول مجيع ضحايا االستغالل اجلنسي من الفتيـان            

 عاماً، على احلماية والدعم الكاملني يف سياق تقدمي ١٨والفتيات الذين تقل أعمارهم عن 
  شكاوى االعتداء واالستغالل اجلنسيني وعدم تعرضهم للعقوبة يف هذا الصدد؛

ون جرائم جنسية حبق األطفال مبوجب القـانون        ضمان معاقبة من يرتكب     )ب(  
  وفرض العقوبات املالئمة على ارتكاب هذه اجلرائم؛

إيكال مسؤولية تنسيق مجيع اإلجراءات املتخذة ملكافحـة االسـتغالل            )ج(  
اجلنسي لألطفال إىل هيئة واحدة وتزويدها باملوارد البشرية والتقنية واملالية الالزمة كـي             

ءة، مبا يف ذلك ما يتعلق جبمع البيانات الدقيقة واعتماد تدابري حمددة            تضطلع بدورها بكفا  
  زمنياً الستنقاذ األطفال من البغاء؛

اختاذ تدابري فورية إلنشاء دور إليـواء األطفـال ضـحايا االعتـداء               )د(  
واالستغالل اجلنسيني، على أن ُتوفر فيها خدمات إعادة التأهيل واإلدمـاج االجتمـاعي      

  فال؛هلؤالء األط
مواصلة تنفيذ السياسات والربامج املالئمة لوقاية األطفال من االستغالل           )ه(  

اجلنسي وتوفري خدمات التعايف وإعادة اإلدماج يف اجملتمع لألطفال الضحايا، وفقاً لنتائج            
املؤمترات العاملية ملكافحة االستغالل اجلنسي التجـاري لألطفـال، الـيت ُعقـدت يف              

، ونتائج املؤمترات الدولية األخرى اليت ُعقدت بشأن       ٢٠٠٨و ٢٠٠١ و ١٩٩٦ األعوام
  هذه املسألة؛

التماس املساعدة إذا لزم األمر من املنظمات الدوليـة املختـصة هبـذا               )و(  
  .الشأن، وال سيما منظمة العمل الدولية واليونيسيف

  سياحة اجلنس القائمة على األطفال    
 وطنية ملكافحة سياحة اجلنس القائمة على       يف حني ترحب اللجنة باعتماد خطة عمل        -٧١

، فإهنا تظل قلقة ألن الدولة الطرف ال تزال وجهة شائعة هلذا النوع             ٢٠٠٦األطفال يف عام    
كما تـشعر   . من السياحة، حيث ُيستغل عدد كبري من الفتيان جنسياً على يد رعايا أجانب            
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نية ملكافحة سياحة اجلنس القائمة على اللجنة بالقلق ألن الشرطة ال تزال تفتقر إىل الدراية التق         
األطفال، ولتوقف برنامج مراقبة الشبكة الذي أنشئ ملراقبة شبكة االنترنت وكشف املواقـع             
اإلباحية اليت تستخدم أطفاالً واجلرائم املتعلقة بالسياحة اجلنسية القائمـة علـى األطفـال،              

  .وإغالق وحدة جرائم الشبكة بسبب نقص التمويل
للجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إىل تنفيذ خطة العمـل            وحتث ا   -٧٢

كما حتثها على تنظـيم دورات      . الوطنية ملكافحة السياحة اجلنسية القائمة على األطفال      
تدريبية للشرطة عن أساليب التحقيق ومجع األدلة احلاسوبية لكشف الـسياح الـساعني          

ى األطفال يف غرف الدردشة على اإلنترنـت،        وراء هذا النوع من السياحة واملعتدين عل      
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إعادة تفعيل برنامج        . ولضمان تقدمي اجلناة إىل القضاء    

  .مراقبة الشبكة

  بيع األطفال واالجتار هبم وخطفهم    
 للتصدي لظاهرة االجتـار     ٢٠٠٦حتيط اللجنة علماً بتعديل قانون العقوبات يف عام           -٧٣

غري أهنا تعرب عن قلقها ألن العقوبات اليت ينص عليها التشريع يف جرميـة              . حتديداًباألطفال  
االجتار باألطفال ال تزال منخفضة جداً، على الرغم من تعرض األطفـال لالجتـار علـى                

بروتوكول منع وقمـع    عد على   الصعيدين الدويل والداخلي، وألن الدولة الطرف مل تصّدق ب        
التفاقية األمم املتحدة ملكافحة  املكمل، خباصة النساء واألطفال، وومعاقبة االجتار باألشخاص
كما تشعر اللجنة بالقلق ألن التحقيقات يف حـاالت         ). ٢٠٠٠ (اجلرمية املنظمة عرب الوطنية   

االجتار باألشخاص نادراً ما تفضي إىل مقاضاة اجلناة أو إدانتهم، وألن جهود منع االجتـار               
ط اللجنة علماً كذلك بأن وحدة مكافحة االجتار التابعة للهيئة          وحتي. ومحاية ضحاياه حمدودة  

 إلنشاء فرقة   ٢٠٠٧الوطنية حلماية الطفولة مل يعد هلا وجود، وأن اخلطط اليت بدأت يف عام              
  .عاملة ملكافحة االجتار مشتركة بني الوكاالت مل توضع موضع التنفيذ بعد

  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٧٤
خباصة مع ومعاقبة االجتار باألشخاص، و    بروتوكول منع وق  لتصديق على   ا  )أ(  

 التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة    املكمل، النساء واألطفال
وتعديل تشريعاهتا املتعلقة بالعقوبة الدنيا املطبقة يف حالـة االجتـار بالنـساء             ) ٢٠٠٠(

  واألطفال؛
قات مالئمة يف حاالت االجتار باألطفـال، ومقاضـاة         ضمان إجراء حتقي    )ب(  

  اجلناة وفرض عقوبات مناسبة على مرتكيب هذه اجلرائم؛
اعتماد هنج مراعٍ الحتياجات الطفل ومتعدد القطاعات لتوفري اخلدمات           )ج(  

االجتماعية األساسية للنساء واألطفال ضحايا العنف، مبا يف ذلـك االعتـداء اجلنـسي            
  واالجتار؛
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  إنشاء آلية إقليمية منسقة للمنع والتصدي تتضمن مجع بيانات شاملة؛  )د(  
االضطالع حبمالت توعية واختاذ تدابري تثقيفية ملنع ممارسـات االجتـار             )ه(  

بالنساء واألطفال والقضاء عليها، بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية الناشطة يف هـذا             
  اجملال؛

التعايف اجلسدي والنفسي جلميع األطفـال      توفري املزيد من املوارد لدعم        )و(  
  .ضحايا البيع أو االجتار

  اخلط اهلاتفي ملساعدة األطفال    
، غري أهنـا    ٢٠٠٨ترحب اللجنة بإنشاء خط هاتفي وطين ملساعدة األطفال يف عام             -٧٥

قلقة ألن هذه اخلدمة تفتقر إىل املوظفني واملعدات وغري متاحة إال أثناء سـاعات املدرسـة،               
  .ايل نادراً ما يلجأ إليها األطفالوبالت
وحتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز خدمة مساعدة األطفال هاتفياً عن طريق              -٧٦

إمدادها باملزيد من املوارد البشرية واملالية لتمكينها من تقدمي اخلدمات على مدار الساعة             
  .واالستجابة كما ينبغي لشكاوى األطفال

  إدارة قضاء األحداث    
تالحظ اللجنة إنشاء حمكمة لألحداث يف كولومبو وتوفري التدريب للقـضاة علـى       -٧٧

  :غري أهنا تعرب عن قلقها البالغ إزاء ما يلي. أحكام االتفاقية
)  سنوات ٨(االخنفاض الشديد للحد األدىن القانوين لسن املسؤولية اجلنائية           )أ(  

ـ        ١٠ورفعه إىل    ضاء األحـداث اخلاضـع      سنوات فقط مبوجب مشروع قانون إجراءات ق
  للدراسة حالياً، ما جيعله دون املعايري دولياً بدرجات؛

عدم انطباق مرسوم محاية األطفال واليافعني على األطفال الـذين تزيـد              )ب(  
   سنة؛١٦أعمارهم عن 

طول فترات االحتجاز رهن احملاكمة، حيث يتعرض األطفال إلساءة املعاملة     )ج(  
 ميثلون أمام احملكمة جلرائم صغرية جداً ويظلون رهن االحتجـاز           على يد الشرطة وكثرياً ما    

 ٢٨ألشهر أو سنوات يف حاالت قليلة، يف حني ينص القانون على فترة احتجاز ال تتجـاوز   
  يوماً، حيث ُيحرمون من التعليم ويتعرضون خلطر االعتداء؛

حملـاكم  عدم ضمان الفصل بني األطفال والبالغني دوماً أثناء النقل مـن ا             )د(  
  وإليها؛
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عدم إنشاء حماكم لألحداث يف مجيع أحناء الدولة الطرف للنظر يف القضايا              )ه(  
اليت تشمل أطفاالً، وعدم حصول األطفال على املساعدة القانونية لدى املثول أمام احملكمـة              

  فيما ندر؛ إال
ىل استمرار الطابع الصارم وغري املتناسب للعقوبات، مع اللجوء املنـهجي إ            )و(  

 أعوام للجرائم الثانوية، كالسرقات الصغرية، وتأثري ذلك على عدد          ٣عقوبات بالسجن ملدة    
  غري متناسب من أطفال األسر الفقرية العاجزة عن دفع أتعاب احملاماة أو تسديد الكفالة؛

  .حمدودية البدائل اجملتمعية وكثرة اللجوء إىل املؤسسات  )ز(  
بأن علـى   )) أ(٥٢، الفقرة   CRC/C/15/Add.207 (تكرر اللجنة توصيتها السابقة     -٧٨

الكاملة بني نظام قضاء األحداث واالتفاقيـة، وخباصـة         املواءمة  حتقق  الدولة الطرف أن    
مبا يف ذلك قواعد األمـم       األخرى،   عايرياملكذلك مع   مواءمته  ، و ٤٠و ٣٩ و ٣٧ املواد

ومبادئ األمـم   ") يجنيقواعد ب ("املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث        
وقواعد األمم املتحدة  ") مبادئ الرياض التوجيهية  ("املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األطفال      

 التوجيهية ومبادئ فيينا") قواعد هافانا("الدنيا بشأن محاية األحداث احملرومني من حرياهتم 
لتعليق العام للجنة رقـم     ، وا العدالة اجلنائية  املتعلقة باإلجراءات املعنية باألطفال يف نظام     

ويف هذا الصدد، توصي اللجنـة      . بشان حقوق الطفل يف قضاء األحداث     ) ٢٠٠٧(١٠
  :الدولة الطرف مبا يلي

رفع احلد األدىن القانوين لسن املسؤولية اجلنائية إىل مـستوى مقبـول              )أ(  
  دولياً؛

توسيع محاية أحكام قضاء األحداث لتشمل مجيع األطفال الـذين تقـل        )ب(  
   عاماً وتعديل مرسوم األطفال واليافعني مبا يتفق مع هذا املبدأ؛١٨أعمارهم عن 

ضمان عدم اللجوء إىل احتجاز األطفال إال كمالذ أخري وألقصر فتـرة              )ج(  
زمنية ممكنة، وتنفيذ االحتجاز على حنو يتفق مع أحكام القانون وحيترم حقوق الطفل، مبا              

بعشر ساعات، وفصل األطفال عن البالغني يف أماكن       يف ذلك حتديد مدة احتجاز األطفال       
ض األطفال إلساءة املعاملة أثناء احتجازهم،      ياالحتجاز وأثناء النقل إىل احملاكم، وعدم تعر      

  استيفاء األوضاع يف مرافق االحتجاز املعايري الدولية الدنيا يف هذا اجملال؛كفالة و
حكـام الـصادرة حبقهـم      ضمان مراعاة املصاحل الفضلى للطفل يف األ        )د(  

  وقرارات احتجازهم، حبيث تكون ألقصر فترة ممكنة وختضع ملراجعة دورية؛
اختاذ التدابري الالزمة لتوسيع نطاق حماكم األحداث املتخصصة لتـشمل            )ه(  

مجيع أحناء البلد، وتدريب القضاة العاملني فيها، ووضع برامج تدريبية شـاملة للـشرطة     
جتماعيني لتعزيز القدرات التقنية واملعارف املتعلقة بُنظم قـضاء         والقضاة واألخصائيني اال  

  األحداث وبدائل االحتجاز؛
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الفريق املـشترك بـني     استخدام أدوات املساعدة التقنية اليت استحدثها         )و(  
مكتب األمـم املتحـدة املعـين        الذي تشمل عضويته     الوكاالت املعين بقضاء األحداث   

يف، ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان،         ة، واليونيس باملخدرات واجلرمي 
، والتماس املساعدة التقنية من أعضاء اجمللـس يف جمـال قـضاء    ومنظمات غري حكومية 

  .األحداث

  محاية الشهود على اجلرائم وضحاياها    
توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد األحكام واللوائح القانونية املالئمة لضمان            -٧٩

 األطفال ضحايا اجلرائم والشهود عليها، كاألطفـال ضـحايا االعتـداء،            حصول مجيع 
والعنف املرتيل، واالستغالل اجلنسي واالقتصادي، واخلطف واالجتار، والشهود على هذه          

توجيهيـة  البادئ  املاجلرائم، على احلماية اليت تقتضيها االتفاقية، وبأن تراعي متام املراعاة           
قـرار اجمللـس    (عليها تعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهودبشأن العدالة يف األمور امل
  ).، املرفق٢٠٠٥/٢٠االقتصادي واالجتماعي 

   على الصكوك الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسانالتصديق  -٨  
الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق     ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على         -٨٠

  .باحيةاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلالطفل املتعلق ببيع األطفال وبغ
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تسارع إىل تقدمي تقريرها األويل مبوجـب               -٨١

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفـال وبغـاء األطفـال             
ام على مجيع الـصكوك     كما تشجعها على االنضم   . باحيةواستغالل األطفال يف املواد اإل    

األساسية األخرى حلقوق اإلنسان، مبا فيها اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة              
وبروتوكوهلا االختياري، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري،          
والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة   

قاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وأن تضمن االمتثال الفوري ألحكام هـذه الـصكوك              ال
وتنفيذها وامتثال متطلبات اإلبالغ يف سياقها من أجل تعزيز احلماية اإلمجاليـة حلقـوق              

  .اإلنسان وحتسينها

  املتابعة والنشر  -٩  

  املتابعة    
 املناسبة لضمان تنفيذ هـذه      توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري         -٨٢

التوصيات تنفيذاً كامالً بوسائل منها إحالة التوصـيات إىل رئـيس الدولـة، وأعـضاء        
احلكومة، والربملان، واحملكمة العليا، وجمالس البلديات، وغريها من جمالس احلكم احمللي،           

  .احسب االقتضاء، من أجل النظر فيها كما ينبغي واختاذ اإلجراءات الالزمة بشأهن
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  النشر    
تقريرها اجلامع لتقريريها الـدوريني  كما توصي اللجنة، بأن تنشر الدولة الطرف        -٨٣

 والردود اخلطية اليت قدمتـها إىل اللجنـة والتوصـيات ذات الـصلة              الثالث والرابع 
اليت اعتمدهتا اللجنة، نشراً واسع النطاق بلغات البلد، مبا يف ذلك           ) املالحظات اخلتامية (

ليطلع عليها اجلمهور عامة، ومنظمات     ) على سبيل الذكر ال احلصر    (إلنترنت  من خالل ا  
، والفئات املهنية، واألطفال، هبدف إثارة النقاش والتوعية        والفئات الشبابية اجملتمع املدين،   

  .باالتفاقية، وبتنفيذها ورصدها

  التقرير القادم  -١٠  
دوريني اخلامس والـسادس يف     تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريريها ال         -٨٤

وتوجه اللجنة عناية الدولة الطرف     . ٢٠١٥أكتوبر  / تشرين األول  ١تقرير واحد حبلول    
 تشرين ١إىل مبادئها التوجيهية املنسقة املتعلقة باإلبالغ مبوجب االتفاقية، اليت اعتمدهتا يف 

 القادمة هلذه   كما تذكر الدولة الطرف بضرورة أن متتثل تقاريرها       . ٢٠١٠أكتوبر  /األول
وحتث اللجنة الدولة الطرف    .  صفحة ٦٠املبادئ التوجيهية وأن ال يتجاوز عدد صفحاهتا        

ويف حالة تقدمي تقرير يتجاوز عدد      . على تقدمي تقريرها وفقاً للمبادئ التوجيهية املذكورة      
صفحاته احلد املذكور، فسُيطلب من الدولة الطرف مراجعة تقريرها وإعادة تقدميه وفقـاً     

وتذكّر اللجنة الدولة الطـرف بأهنـا إن مل تـستطع    . للمبادئ التوجيهية املذكورة أعاله 
مراجعة التقرير وإعادة تقدميه، فلن يتسن ضمان ترمجته لعرضه على هيئة املعاهدة كـي              

  .تنظر فيه
وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إىل تقدمي وثيقة أساسية حمّدثة وفقا ملتطلبـات               -٨٥

ألساسية املوحدة الواردة يف املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير اليت أقرهـا            الوثيقة ا 
يونيـه  /االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئات معاهدات األمم املتحدة يف حزيـران           

٢٠٠٦) HRI/MC/2006/3( . التقرير ويتألف االلتزام باإلبالغ املنسق مبوجب االتفاقية من
  .كليهمااقية والوثيقة األساسية املوحدة مبوجب االتفاملقدم 

        


