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  جلنة حقوق الطفل
  الدورة اخلامسة واخلمسون

   ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١ - سبتمرب / أيلول١٣

       ٤٤املـادة   النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطـراف مبوجـب               
  من االتفاقية

  بوروندي: املالحظات اخلتامية    
 ١٥٥٥ و ١٥٥٣يف جلـستيها     ،الدوري الثاين لبوروندي  نظرت اللجنة يف التقرير       -١
 يف  ،، واعتمـدت  ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ١٦تني يف   املعقود )1555 و CRC/C/SR.1553انظر  (

  . اخلتامية التالية املالحظات،٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١ املعقودة يف ١٥٨٣جلستها 

  مقدمة  - ألف  
املسائل الـيت   وبالردود اخلطية على قائمة الدوري الثاينلتقرير اترّحب اللجنة بتقدمي      -٢

وتنوه مبا اتسم به كلٌ من التقرير والردود املقدمة        ،  )CRC/C/BDI/Q/2/Add.1 (وضعتها اللجنة 
باحلوار البناء مـع     اللجنة أيضاً    وترحب. على قائمة املسائل املطروحة من صراحٍة ونقٍد ذايت       

  .أتاح التوصل إىل فهم أفضل حلالة األطفال يف الدولة الطرفالذي ستوى املرفيع الوفد ال

  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته  -باء   
ص  الذي ين  ٢٠٠٩ترحب اللجنة باعتماد قانون العقوبات اجلديد لبوروندي يف عام            -٣

  . عاما١٥ً إىل ١٣على رفع احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية من 
  :وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية  -٤
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الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل، املتعلق ببيع األطفال، وبغاء           )أ(  
وكول االختياري التفاقيـة    ، والربوت )٢٠٠٧( األطفال، واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية     

  ؛)٢٠٠٨( فال يف الرتاعات املسلحةحقوق الطفل املتعلق بإشراك األط
 بشأن حظر أسوأ أشـكال عمـل األطفـال          اتفاقية منظمة العمل الدولية     )ب(  

  ).٢٠٠٢ ()١٨٢رقم (واإلجراءات الفورية للقضاء عليها 
 قـوات التحريـر    وترحب اللجنة بإطالق سراح مجيع األطفال الذين شـاركوا يف           -٥

هـؤالء  وبعـودة  الوطنية من خالل عملية رمسية لرتع السالح والتسريح وإعادة اإلدمـاج،   
  . ٢٠٠٩يونيه /األطفال إىل أسرهم يف حزيران

  العوامل أو الصعوبات اليت تعوق تنفيذ االتفاقية  - جيم  
حالة بياً على   تؤثر تأثرياً سل  تالحظ اللجنة أن سنوات احلرب والرتاع املسلح ال تزال            -٦

  .األطفال وتعوق التقدم باجتاه اإلعمال الفعال للحقوق املكرسة يف االتفاقية

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  - دال  

  ) من االتفاقية٤٤ من املادة ٦والفقرة ، ٤٢ و٤ تاناملاد (تدابري التنفيذ العامة  -١  

  التوصيات السابقة للجنة    
 الدولة الطرف لتنفيذ املالحظات اخلتامية اليت أبدهتا         تبذهلا اليتترّحب اللجنة باجلهود      -٧

بيـد أن   ). CRC/C/15/Add.133 (٢٠٠٠ يف عام     للدولة الطرف  األويلاللجنة بشأن التقرير    
  . هذه التوصيات مل تعاجل بالقدر الكايفاللجنة تالحظ بأسف أن العديد من

التوصيات تلك ملعاجلة حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة   -٨
أو مل تنفـذ    نفذ بعد    واليت مل ت    بشأن التقرير األويل   املقدمةالواردة يف املالحظات اخلتامية     

 الرصـد، وتـسجيل املواليـد،    وتشمل هذه املسائل تلك املتصلة بآليات . بالقدر الكايف 
  .والتمييز ضد أقلية الباتوا وقضاء األحداث

  التشريع    
تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ملواءمة تشريعها مع مبادئ االتفاقية،              -٩

اخلطط اليت ترمي إىل اعتماد صك قانوين شامل        لعدم إجناز الدولة بعد     لكنها تعرب عن قلقها     
وتعرب اللجنة عن قلقها أيـضاً ألن القـوانني         . حكام املتصلة حبقوق األطفال   يضم مجيع األ  



CRC/C/BDI/CO/2 

3 GE.10-45827 

سيما ألن قانون األشخاص     واملمارسات العرفية ال تتطابق مع أحكام ومبادئ االتفاقية، وال        
  . على حقوق الفتيات يف اإلرثالقيود واألسرة يتضمن بعض 

مجيـع التـدابري    ألولوية،، على سبيل ا أن تتخذ حتث اللجنة الدولة الطرف على        -١٠
لصياغة واعتماد صك قانوين شامل يضم مجيع األحكام املتصلة حبقوق األطفـال        ،الالزمة

 قـانون الطفـل  لتنفيذ أحكام وأن تضمن املوارد البشرية واملالية الكافية ،  )قانون الطفل (
لضمان مطابقة  وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باختاذ تدابري        . عند إقراره تنفيذاً كامالً   

كما توصي اللجنة   . القوانني واملمارسات العرفية مع أحكام ومبادئ اتفاقية حقوق الطفل        
الدولة الطرف باعتماد مشروع قانون اإلرث ومواءمة قانون األشخاص واألسرة وغـريه          

   .من الصكوك الوطنية التشريعية مع االتفاقية

  التنسيق    
 احلكومة مؤخراً لترشيد املؤسسات القائمة وإنشاء       تالحظ اللجنة القرار الذي اختذته      -١١

وزارة للتضامن الوطين وحقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني ومديرية تابعة هلا معنية حبماية             
مبسؤولية إعداد سياسات وطنيـة     مكلفة  وتالحظ اللجنة أن الوزارة اجلديدة      . حقوق الطفل 

 ألن ذلك قد يستغرق وقتاً طويالً وال ُيعطى         حلماية الطفل وتنفيذها، لكنها تعرب عن قلقها      
. األولوية الضرورية بالنظر إىل الوالية الواسعة للوزارة والوقت املطلوب إلنشائها بالكامـل           

وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً ألن املديرية املعنية حبماية حقوق الطفل تفتقـر إىل املـوارد                
 مراكز تنمية األسرة املكلفة بتنـسيق       قلق أيضاً ألن  وتشعر اللجنة بال  . البشرية والتقنية واملالية  

توزيعـاً  غري موزعة على املستوى احمللي      وتنفيذ السياسات املتعلقة باألطفال والنساء واألسرة       
  .يشمل مجيع املقاطعات والبلديات

توصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بأن تعطي أولوية عاليـة لـتمكني الـوزارة                -١٢
طين وحقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني بالكامل مـن وضـع           اجلديدة للتضامن الو  

األطفـال كافـة وتـستمد منـها        سياسات وطنية لألطفال تغطي مجيع حقوق       واعتماد  
وحتث اللجنة الدولة الطرف، عند قيامهـا بـذلك، علـى           .  وتنسقها استراتيجية وطنية 

، مبا يف ذلك مع األطفال      التشاور والتنسيق مع مجيع الوزارات ذات الصلة واجملتمع املدين        
وتوصي اللجنـة الدولـة     . واملراهقني إلنشاء نظام منسق وشامل لرفاه األطفال ومحايتهم       

الطرف أيضاً بتخصيص موارد بشرية متخصصة ومالية كافية للمديرية املعنيـة حبمايـة             
حقوق الطفل، ومنحها السلطة املناسبة ملمارسة مهامها التنفيذيـة اليوميـة يف جمـاالت              

  .لتنسيق والرصد والتقييم على املستويني الوطين واحملليا
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان توزيع مراكز تنمية األسرة لتشمل مجيـع              -١٣

  .واملعداتكل ما يلزم من املوظفني والتمويل املقاطعات والبلديات ومنحها 
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  خطة العمل الوطنية    
، لكنها  ٢٠٠٨م واألطفال الضعفاء يف عام      ترحب اللجنة خبطة العمل الوطنية لأليتا       -١٤

إزاء عدم وجود سياسات شاملة حلقوق الطفل يف الدولة الطرف ولعدم           تشعر بالقلق   ال تزال   
وما يتصل بذلك من خطة عمل وميزانيـة مناسـبة لتنفيـذ            حديثة  توافر استراتيجية وطنية    

  .سياسات حقوق الطفل يف اجملاالت ذات األولوية
الدولة الطرف على اعتماد خطة عمل وطنية شاملة تتعلق حبقوق          تشجع اللجنة     -١٥

بالكامل مجيع حقوق الطفل    تعاجل  يف خطة عمل وخطط قطاعية ذات صلة        وتفعيلها  الطفل  
يف امليزانيـة  برصد اعتماد حمدد وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً . املكرسة يف االتفاقية 

 بآلية تقيـيم    هاه اخلطة تنفيذاً تاماً وضمان تزويد     آليات املتابعة املالئمة لتنفيذ هذ    توفري  و
  . احملرز وحتديد مواطن القصور احملتملةتعمل بانتظام على تقييم التقدم ورصد 

  الرصد املستقل    

تالحظ اللجنة مشروع القانون املعروض حالياً على الربملان بشأن إنشاء جلنة وطنية              -١٦
اب عن قلقها إزاء عدم وجود آلية مستقلة لرصد         لكنها تكرر اإلعر  . مستقلة حلقوق اإلنسان  

  .تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل يف بوروندي
توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل يف اعتماد مشروع قانون إنـشاء جلنـة               -١٧

وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان تضم وحدة خاصة ملعاجلة القضايا املتعلقة باألطفـال مـن         
الطفل وفقاً للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسـسات الوطنيـة   أجل رصد تنفيذ اتفاقية حقوق     
ومراعـاة  ) ٤٨/١٣٤مبادئ باريس، قرار اجلمعية العامة      (لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان     

املتعلق بدور املؤسسات الوطنية املـستقلة حلقـوق        ) ٢٠٠٢(٢التعليق العام للجنة رقم     
تكون هذه اهليئة قادرة على تلقي      وينبغي أن   . ااإلنسان يف النهوض حبقوق الطفل ومحايته     

الشكاوى املتعلقة بانتهاكات حقوق األطفال من األطفال أنفسهم أو ممن ينـوب عنـهم            
وتوصـي اللجنـة   . والتحقيق فيها، كما ينبغي أن توفَّر هلا املوارد البشرية واملالية الالزمة  

ينها منظمة األمم   الدولة الطرف يف هذا الصدد بالتماس املساعدة التقنية من جهات، من ب           
  .ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان) اليونيسيف(املتحدة للطفولة 

  ختصيص املوارد    

تالحظ اللجنة اجلهود املبذولة خلفض النفقات العسكرية، لكنها ُتعرب عن قلقهـا              -١٨
واخلـدمات  ألن النسبة املئوية للميزانية اإلمجالية املخصصة للبنيـة التحتيـة االجتماعيـة              

  .االجتماعية، مبا يف ذلك الصحة والتعليم واملياه والصرف الصحي ال تزال غري كافية
حتث اللجنة الدولة الطرف على إيالء أولوية لالعتمادات املخصصة يف امليزانيـة              -١٩

لألطفال وعلى زيادة حجمها على الصعيدين الوطين واحمللي، وبوجه خاص ضمان تلقـي     
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وتوصـي  . وارد املالية والبشرية الكافية لقيامها بأعماهلا املتعلقة باألطفال       الوزارة املعنية امل  
اللجنة الدولة الطرف أيضاً باألخذ بنظام تتبع امليزانية فيما يتعلق حبقوق الطفـل هبـدف             
رصد اعتمادات امليزانية املخصصة لألطفال والتماس املساعدة التقنية هلذا الغـرض مـن     

ويف هذا اخلصوص تشري اللجنة إىل التوصيات اليت        . نيسيفعدة جهات، من ضمنها اليو    
املـوارد املخصـصة    " حول موضوع    ٢٠٠٧اعتمدهتا عقب يوم املناقشة العامة يف عام        

  ". مسؤولية الدول-إلعمال حقوق الطفل 

  مجع البيانات    

تالحظ اللجنة أن معهد الدراسات اإلحصائية واالقتصادية لبوروندي أنشأ قاعـدة             -٢٠
ت اجتماعية واقتصادية، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية قاعدة البيانات احلالية املتعلقة بيانا

  . يعانون من الضعفسيما البيانات املتعلقة باألطفال الذين  باألطفال بوجه عام، وال
تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز نظامها اخلاص جبمع البيانـات              -٢١

لتقييم التقدم احملرز يف إعمـال      كأساس  على استخدام هذه البيانات     بدعم من شركائها و   
وينبغي أن تتأكد الدولـة  . لمساعدة على وضع سياسات لتنفيذ االتفاقية    لوحقوق الطفل   

الطرف من أن املعلومات اليت جيري مجعها تتضمن بيانات حمدَّثة بشأن جمموعة واسعة من              
واألطفال الذين يعانون مـن الفقـر       سابقاً  ربون  األطفال احملا الفئات الضعيفة، مبن فيها     

وتوصي اللجنة أيضاً بالتماس املساعدة التقنية مـن        . وأطفال الشوارع واألطفال العمال   
  .جهات، من ضمنها اليونيسيف

  النشر والتوعية    

تالحظ اللجنة بتقدير وجود محالت للتنبيه والتوعية فيما يتعلق حبقوق الطفل، لكنها              -٢٢
  . اجلهود املبذولة لتعزيز االتفاقية تقتصر على املناطق احلضريةتأسف ألن 

توصي اللجنة الدولة الطرف بتوسيع نطاق محالت التوعية اليت تنظمها لتـشمل              -٢٣
وحتث اللجنة الدولة الطـرف علـى       . فئات السكان اليت تعيش خارج املناطق احلضرية      

وفهمها وقبوهلـا   على نطاق واسع    بأحكام االتفاقية   نشر املعرفة   مضاعفة جهودها لضمان    
  . يف أوساط البالغني واألطفال على السواء

  التدريب    

تالحظ اللجنة بقلق أن التدريب املتاح، جملموعة فئات، من بينـها موظفـو إنفـاذ              -٢٤
القانون، وأعضاء اجلهاز القضائي، واملدرسون، ووسائط اإلعالم، والعاملون يف جمال الرعاية           

  .ن يف مؤسسات رعاية الطفل واُألسر البديلة ال يزال غري كاٍفالصحية، والعاملو
توصي اللجنة بتوفري تدريب منهجي بشأن االتفاقية جلميع فئات املهنيني الـذين              -٢٥

يعملون لصاحل األطفال ومعهم، مبن فيهم موظفو إنفاذ القانون وأعضاء اجلهاز القـضائي             
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الرعاية الصحية والعاملون يف مؤسسات     واملدرسون ووسائط اإلعالم والعاملون يف جمال       
  .رعاية الطفل واُألسر البديلة

  التعاون مع اجملتمع املدين    
تالحظ اللجنة املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف بشأن مشاركة اجملتمع املدين يف              -٢٦

إعداد سياسات وطنية تتعلق حبقوق الطفل، بيد أهنا تعرب عن قلقها ألن منظمات اجملتمـع               
دين مل تشارك يف متابعة املالحظات اخلتامية السابقة الصادرة عن اللجنة ومل حتصل علـى               امل

  .فرص كافية لعرض آرائها أثناء إعداد التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف
توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة وزيادة تعزيز تعاوهنا مع اجملتمـع املـدين               -٢٧

كما .  مجيع اجملاالت املتصلة بتعزيز ومحاية حقوق الطفل     وتوسيع نطاق التعاون لكي يشمل    
توصي اللجنة الدولة الطرف بتشجيع املشاركة النشطة واملنتظمة للمجتمع املدين، مبا فيه            

 يف إعداد تقاريرها     حقوق الطفل، مبا يف ذلك مشاركته       يف تعزيز  ،املنظمات غري احلكومية  
  . الدورية ومتابعة املالحظات اخلتامية

  لتعاون الدويلا    

تالحظ اللجنة بقلق اعتماد الدولة الطرف الشديد على التعاون الدويل عن طريق              -٢٨
دعم امليزانية والدعم الربناجمي على السواء وتشجع كل من اجلهـات املاحنـة والدولـة              

  .الطرف على ضمان توفري املوارد املالية والتقنية املناسبة لتنفيذ االتفاقية

  ) من االتفاقية١٢، و٦ و،٣، و٢ املواد(مة املبادئ العا  -٢  

  عدم التمييز    

.  من الدستور تتضمن مبدأ عدم التمييز      ٢٢تشري اللجنة كتطور إجيايب إىل أن املادة          -٢٩
يف الدولـة  والتـسامح إزاءه  التمييز الفعلي جتاه األطفال   النتشار  لكنها ال تزال تشعر بالقلق      

، )فيما يتعلق باحلصول على التعليم وحقـوق اإلرث (ات جتاه الفتيالتمييز الطرف، وال سيما  
، واألطفال الذين ينتمـون ألقليـة       املهقالزوجية واألطفال   إطار  واألطفال املولودين خارج    

  .الكفالةالباتوا، واألطفال املودعني لدى أسر 
حتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز جهودها إللغاء مجيـع القـوانني               -٣٠

وبصفة خاصة، حتث اللجنة الدولة الطـرف علـى         . التشريعات واملمارسة ة من   التمييزي
التطبيق العملي ألحكام الدستور اليت تكفـل       االلتزام يف   اعتماد تشريعات هبدف ضمان     

وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف .  من االتفاقية٢ملادة باكامالً التزاماً مبدأ عدم التمييز 
 للقضاء  ،اعتماد استراتيجية شاملة، مبا يف ذلك التوعية      وعية  على مراجعة الصكوك التشري   

فيما يتعلق حبقوق   (ضد مجيع الفئات الضعيفة، وال سيما الفتيات        ألي سبب   على التمييز   
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الزوجيـة، واألطفـال    إطار  ، واألطفال املولودون خارج     )اإلرث واحلصول على التعليم   
  .الكفالةا واألطفال املودعون لدى أسر املهق، واألطفال الذين ينتمون إىل أقلية الباتو

  الطفل الفضلىمصاحل     
مصاحل الطفـل    من الدستور وقانون األسرة مببدأ       ٤٤املادة  باعتراف  ترحب اللجنة     -٣١

بيد أن اللجنة ال تزال تشعر بالقلق ألن مبدأ املـصاحل           . فيما يتعلق مبسؤولية األبوين   الفضلى  
التشريعات احلالية املتعلقة بالطفل وال يطبـق مبـا    ع  مصاحل الطفل الفضلى غري مدرج يف مجي      

  .يكفي من الناحية العملية، وال سيما يف القرارات القضائية واإلدارية
توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة وتعزيز جهودها لضمان إدراج املبدأ العام             -٣٢

صـة يف   القانونية، وبـصفة خا   النصوص  بشكل مناسب يف مجيع     الطفل الفضلى   ملصاحل  
القرارات القضائية واإلدارية وكذلك يف املشاريع والربامج واخلـدمات الـيت تـؤثر يف              

وتطلب اللجنة أيضاً إىل الدولة الطـرف ضـمان         .  من االتفاقية  ٣األطفال وفقاً للمادة    
، وال سـيما    مليات تنقيح التشريع يف املـستقبل     الفضلى يف مجيع ع   الطفل  إدراج مصاحل   

  .، عند إقرارهنون الطفلقانون األسرة ويف قا
  احلق يف احلياة والبقاء    

حتيط اللجنة علماً بالتدابري اليت اعتمدهتا الدولة الطرف حلماية األطفال املهق، لكنها              -٣٣
  .أطفال املهق يف روجيي وكانكوزوبقتل تعرب عن قلقها البالغ ألن التقارير تفيد 

يف مـذابح   أي  وقوع  ورية لتفادي   حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري ف         -٣٤
وحتث اللجنة الدولة الطرف أيـضاً علـى        . املستقبل لألطفال املهق يف روجيي وكانكوزو     

وإضافة إىل ذلك توصـي اللجنـة       . التحقيق يف هذه اجلرائم ومقاضاة مرتكبيها وإدانتهم      
  . الدولة الطرف باختاذ تدابري وقائية لوضع حد هلذه اجلرائم

  طفلاحترام آراء ال    
حتيط اللجنة علماً بالتزام الدولة الطرف بإنشاء منتدى لألطفال، لكنها تعرب عـن               -٣٥

قلقها ألن األطفال الذين ينتمون إىل أسر معيشية فقرية، أو الذين هـم خـارج املدرسـة،                 
القرار، مبـا يف    اختاذ  واليتامى، وأطفال الشوارع حيرمون من حقهم يف املشاركة يف عمليات           

  . اإلجراءات املدنية واجلنائية والقضائية واإلداريةلقرار يف اختاذ اذلك 
 ١٢توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة وتعزيز جهودها الرامية إىل تنفيذ املادة              -٣٦

واملدرسـة  األسرة  باختالف أعمارهم، يف    من االتفاقية وتعزيز احترام آراء مجيع األطفال        
وحتث اللجنة الدولة الطـرف علـى       . ة والقضائية ويف اإلجراءات اإلداري  واجملتمع احمللي   
  :القيام مبا يلي
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جلميع شرائح اجملتمع، مبا يف ذلـك  متثيله  إنشاء منتدى لألطفال وضمان       )أ(  
  األطفال الذين حيتاجون إىل محاية خاصة؛

احترام وإعمال حق الطفل يف مساع آرائـه يف         لضمان  اختاذ تدابري فعالة      )ب(  
جراءات اإلدارية، مبـا يف ذلـك             املدنية واجلنائية وكذلك يف اإل    ة  الدعاوى القضائي مجيع  

  باألطفال يف مؤسسات الرعاية البديلة؛منها يتعلق ما 
حق الطفل يف مساع آرائـه يف مجيـع   أمهية اختاذ تدابري فعالة لتعزيز فهم        )ج(  

مـستوى  وعلى مجيع مستويات اجملتمع وخباصة علـى        هلا صلة باألطفال    املؤسسات اليت   
واألطفال أنفسهم املوجهة إىل الكبار التوعية والتدريب بوسائل منها أنشطة   اجملتمع احمللي،   

مشاركتهم الفعالـة يف مجيـع      واملتعلقة باملهارات الالزمة لتيسري     ) تدريب األقران منها  (
  املسائل اليت متس الطفل؛

) ٢٠٠٩(١٢توجيه اهتمام الدولة الطرف إىل تعليق اللجنة العام رقـم             )د(  
  .بشأن حق الطفل يف مساع آرائه

  )من االتفاقية) أ(٣٧ و١٩ و١٧-١٣ و٨ و ٧املواد (احلقوق واحلريات املدنية   -٣  
  تسجيل املواليد    

القيد يف   الذي يضمن حرية     ٢٠٠٦تالحظ اللجنة املرسوم الرئاسي الصادر يف عام          -٣٧
لرامي إىل تعزيز تعميم تـسجيل      املواليد جلميع األطفال حىت سن اخلامسة واملشروع ا       سجل  

املواليد وتنظيم محلة لتسجيل األطفال دون سن اخلامسة يف بلدية بومجبورا ويف املنطقة الريفية              
بيد أن اللجنة تعرب عن بالغ قلقها ألن عدداً كبرياً من األطفال ال يسجلون عند               . لبومجبورا

  .الوالدة أو يف مرحلة الحقة
  :رف بالقيام مبا يليتوصي اللجنة الدولة الط  -٣٨

مواصلة اختاذ مجيع التدابري الالزمة، مبا يف ذلك التـدابري ذات األثـر               )أ(  
جماناً يف أقرب وقت ممكن، إلجراء تسجيل املواليد مجيع األطفال خضوع  لضمان ،الرجعي

  واختاذ خطوات لتحديد أولئك األطفال الذين مل يسجلوا أو مل حيصلوا على بطاقة هوية؛
شاء هياكل مؤسسية جمانية ميكن الوصول إليها بسهولة، وعلى سـبيل     إن  )ب(  

املثال بإنشاء وحدات متنقلة، وال سيما يف املناطق الريفية والنائية ويف خميمات املـشردين              
  داخلياً والالجئني؛

  أطفاهلا كوسيلة لتمتعهم حبقوقهم؛ميالد توعية األسر بأمهية تسجيل   )ج(  
لتنفيـذ  ضمن جهات أخرى،    قنية من اليونيسيف،    التماس املساعدة الت    )د(  

  .هذه التوصيات
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  العقوبة البدنية    
 قـد زاد    ٢٠٠٩تالحظ اللجنة باهتمام أن قانون العقوبات اجلديد الصادر يف عام             -٣٩

بيـد أن   . إنسانية أو مهينـة    الاملة األطفال معاملة قاسية أو      العقوبات املفروضة يف حال مع    
ن العقوبة البدنية ال تزال متاَرس يف بعض املدارس وألن التـشريع            اللجنة تعرب عن قلقها أل    

احمللي ال حيظر صراحة العقوبة البدنية يف املرتل واملدرسة وأماكن الرعاية البديلة، وال حيظرها              
  . كتدبري تأدييب يف املؤسسات اإلصالحية

 على العقوبة   حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة للقضاء           -٤٠
  :البدنية وعلى القيام مبا يلي بوجه خاص

إجراء مراجعة للتشريع احلايل لكي حيظر صراحة اللجـوء إىل العقوبـة              )أ(  
البدنية يف مجيع األماكن، مبا يف ذلك املرتل واملدرسة وأماكن الرعاية البديلـة ويف نظـام           

  العقوبات؛
ة لعامة الناس بالتعاون مـع      تنظيم محالت تثقيف وتوعية وتعبئة اجتماعي       )ب(  

وسائط اإلعالم بشأن اآلثار الضارة للعقوبة البدنية بغية تغيري املوقف السائد جتـاه هـذه         
اإلجيابية اخلالية من العنف والقائمة على املشاركة يف تنـشئة          األساليب  املمارسة وتشجيع   
  األطفال وتربيتهم؛

  بدنية وطبيعتها ونطاقها؛إجراء دراسة شاملة لتقييم أسباب العقوبة ال  )ج(  
بشأن حق الطفل يف    ) ٢٠٠٦(٨اللجنة العام رقم    إيالء االعتبار لتعليق      )د(  

، ١٩املـادة   (احلماية من العقوبة البدنية وغريها من ضروب العقوبة القاسية أو املهينـة             
  ). يف مجلة مواد أخرى٣٧، واملادة ٢٨ من املادة ٢والفقرة 

  العنف ضد الفتيات    
املؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات     لعضوية  الدولة الطرف   بانضمام   اللجنة   ترحب  -٤١

ومن مث باعتمادها للربوتوكول اخلاص مبنع العنف اجلنسي ضد النـساء واألطفـال             الكربى  
بيد أن اللجنة تعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار ارتفاع معدل االغتصاب وغريه من              . وقمعه

النساء والفتيات، مبا يف ذلك العنف املرتيل على الرغم من حظره           ضد  اجلنسي  ضروب العنف   
وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء      . يف قانون العقوبات وتعريف االغتصاب كجرمية     صراحة  

ضعف إنفاذ القوانني، فالضحايا يثنون عن اإلبالغ عن االغتصاب أو خيافون من اإلبالغ عنه، 
مل حيرز جناح    يأخذ القضاة االهتامات على حممل اجلد، و       ويتعرض كثريون للنبذ والوصم، وال    

   .يف التحقيق واملقاضاة سوى يف حاالت حمدودة
حتث اللجنة الدولة الطرف على سن تشريع يتعلق بالعنف اجلنسي واجلنـساين               -٤٢

العنف اجلنسي ضد النساء و األطفال وقمعه الذي مبنع وبالتايل إدراج الربوتوكول اخلاص 
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يف تشريعها احمللي، وضـمان نـشر       الكربى  متر الدويل املعين مبنطقة البحريات      وضعه املؤ 
  . وتطبيق التشريع إضافة إىل قانون العقوبات املنقح

  متابعة دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال    
) A/61/299(تشري اللجنة إىل دراسة األمني العام بشأن العنـف ضـد األطفـال        -٤٣

  :لطرف مبا يليوتوصي الدولة ا
اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ التوصيات الواردة يف دراسـة األمـم              )أ(  

املتحدة بشأن العنف ضد األطفال مع مراعاة نتائج وتوصـيات املـشاورات اإلقليميـة              
اليت عقدت يف جوهانـسربغ جبنـوب       (اخلاصة مبنطقة شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي       

  ؛)٢٠٠٥يوليه / متوز٢٠ إىل ١٨أفريقيا يف الفترة من 
إيالء األولوية لتنفيذ توصيات الدراسة للقضاء على مجيع أشكال العنف            )ب(  

  :ضد األطفال مع إيالء اهتمام خاص للتوصيات التالية
  حظر مجيع أشكال العنف ضد األطفال؛ '١'
  تعزيز قدرات مجيع الذين يعملون مع األطفال ومن أجلهم؛ '٢'
   اإلدماج االجتماعي؛توفري خدمات التعايف وإعادة '٣'
  إنشاء أنظمة وخدمات تبليغ تكون سهلة املنال ومناسبة لألطفال؛ '٤'
  اإلفالت من العقاب؛وإهناء ضمان املساءلة  '٥'
  .استحداث وتنفيذ نظام منهجي جلمع البيانات الوطنية والبحوث '٦'
استخدام التوصيات الواردة يف الدراسة كأداة للعمل بالـشراكة مـع             )ج(  

 وال سيما مبشاركة األطفال لضمان محاية كل طفل من مجيع أشكال العنف             اجملتمع املدين، 
اجلسدي واجلنسي والنفسي واستجماع القدرة على اختاذ إجراءات ملموسـة وحمـددة            

  زمنياً، عند االقتضاء، ملنع هذا العنف واإليذاء والتصدي هلما؛
ية حلقـوق   فوضية السام املالتماس املساعدة التقنية يف هذا اخلصوص من          )د(  
مـن  والصحة العاملية وغريها من الوكاالت ذات الـصلة،   ومنظمة  اليونيسيف  واإلنسان  

) اليونـسكو (ضمنها منظمة العمل الدولية ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة           
ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات           

   إضافة إىل شركاء من املنظمات غري احلكومية؛واجلرمية
توفري معلومات يف التقرير الدوري القادم تتعلق بتنفيذ الدولة الطـرف             )ه(  

  لتوصيات الدراسة؛
    التعاون مع املمثل اخلاص لألمني العام املعـين مبـسألة العنـف ضـد                )و(  

  .األطفال ودعمه
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، ١٨ مـن املـادة      ٢-١، والفقرتان   ٥ة  املاد(البيئة األسرية والرعاية البديلة       -٤  
، واملـادة   ٢٧ من املادة    ٤، والفقرة   ٢٥، واملادة   ٢١-١٩، و ١١-٩واملواد  
  ) من االتفاقية٣٩

  البيئة األسرية    
مـا  تعرب اللجنة عن أسفها للتأثري الذي حيدثه استفحال الفقر يف كثري من األسر                -٤٤

نة عن قلقها ألن هذه احلالة تؤثر علـى         وتعرب اللج . إىل حد بعيد  أوضاعها املعيشية   يضعف  
الذين ُيـدفع بعـضهم إىل      األطفال بسبب الصعوبات اليت يواجهها اآلباء يف تنشئة أطفاهلم          

العنف أو االستغالل أو    يزداد تعرضهم خلطر     عنهم، و  نتخلويآباؤهم أو   الشارع أو يهملهم    
  .التمييز أو اإلساءة أو اإلمهال

ف بوضع وتنفيذ سياسات وبرامج لتعزيـز األسـرة         توصي اللجنة الدولة الطر     -٤٥
وينبغـي  . وتقدمي الدعم الضروري إىل األسر لتمكينها من رعاية أطفاهلا وضمان رفاههم          

ؤهلون يف جمـال    املوظفون  املللربامج، مبا يف ذلك     الكافية  ختصيص املوارد البشرية واملالية     
  . حقوق الطفل

  األطفال احملرومون من البيئة األسرية    

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء العدد الكبري من األطفال احملرومني من الرعاية األبويـة،     -٤٦
بفريوس نقص املناعـة    املصابون  األطفال  مبن فيهم   من بينهم األطفال املهجورون واليتامى،      و

من مرافق الرعايـة األسـرية      قلة املتاح   وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء       . اإليدز/البشرية
املعيشية واالفتقار إىل مؤسسات مسؤولة عن رصد األماكن        سوء األحوال   يلة إضافة إىل    البد

  .السكنية وتقييمها
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري الالزمة حلمايـة حقـوق األطفـال               -٤٧

  :احملرومني من الرعاية األبوية وتلبية احتياجاهتم بطرق منها
خمتلف فئات األطفال املودعني يف مؤسـسات       دراسة لتقييم حالة    إجراء    )أ(  

  واعتماد تدابري لتحسني ظروفهم املعيشية واخلدمات املقدمة إليهم؛ ) الرعاية السكنية(
ختصيص ما يكفي من املوارد البشرية واملالية وغريها لضمان تنفيذ خطة             )ب(  

  العمل الوطنية بشأن األطفال اليتامى والضعفاء تنفيذاً فعاالً؛
شاء جلنة مستقلة حلقوق اإلنسان من أجل رصد مؤسـسات رعايـة            إن  )ج(  

يتسق مع حقـوق الطفـل      على حنو   الطفل وتقييمها يف مجيع الواليات لضمان أن تعمل         
  ومصاحله الفضلى؛
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وضع معايري واضحة لألطفال احملرومني من الرعاية األبويـة وضـمان             )د(  
ني لعملية إيداعهم يف ضوء املادة      اآلليات الشاملة الالزمة إلجراء استعراض ورصد دوري      

 من االتفاقية واملبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال الواردة يف قـرار اجلمعيـة              ٢٥
  .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨ املعتمد يف ٦٤/١٤٢العامة 

  التبين    

تعرب اللجنة عن أسفها لعدم توفر معلومات وبيانات عن ممارسة تبين األطفال على               -٤٨
  .ملستويني احمللي وفيما بني البلدان وعن متابعة هذه العمليةا

توصي اللجنة الدولة الطرف بتقدمي املزيد من املعلومـات والبيانـات املتعلقـة               -٤٩
بعمليات تبين األطفال على املستويني احمللي والدويل وضمان االسترشاد مببـدأ مـصاحل             

  .فيما يتعلق حبالة األطفال املتبننيالطفل الفضلى يف عملية التبين وحتسني املتابعة 

، ٢٣، واملـادة    ١٨ من املادة    ٣، والفقرة   ٦املادة  (الصحة األساسية والرعاية      -٥  
  ) من االتفاقية٢٧ من املادة ٣-١ والفقرات ٢٦ واملادة ٢٤واملادة 

   اإلعاقةذوواألطفال     
ن قلقها إزاء حالـة     اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف، لكنها تعرب ع        تالحظ    -٥٠

الفرص املتاحة هلـم للحـصول علـى        قلة  األطفال ذوي اإلعاقة البدنية والعقلية، وال سيما        
وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً ألن سوء األوضاع الصحية         . الرعاية الصحية والتعليم  خدمات  

  .والفقر وسنوات الرتاع املسلح أدت إىل زيادة عدد األطفال ذوي اإلعاقة
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٥١

 لضمان احلماية الكاملة جلميع األطفـال ذوي        اتتنقيح واعتماد تشريع    )أ(  
  اإلعاقة وإنشاء نظام للرصد يسجل بدقة التقدم احملرز وحيدد مواطن القصور يف التنفيذ؛

نوعية حيـاة األطفـال ذوي      حتسني  تقدمي خدمات جمتمعية تركز على        )ب(  
  وفاء باحتياجاهتم األساسية وكفالة إدماجهم ومشاركتهم؛الواإلعاقة 
تنفيذ محالت توعية ملكافحة املواقف التمييزية القائمة وتوعية اجلمهـور            )ج(  

باحلقوق واالحتياجات اخلاصة لألطفال ذوي اإلعاقة والتشجيع على إدماجهم يف اجملتمع           
  وتعزيز احترام حقوق األطفال وآبائهم يف مساع آرائهم؛

ألطفال ذوي اإلعاقة مبـوارد     ابرامج وخدمات   لتزويد  بذل كل اجلهود      )د(  
  بشرية ومالية كافية؛
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جتهيز املدارس بالتسهيالت الالزمة إلدماج األطفـال ذوي اإلعاقـة يف             )ه(  
العاديـة  املـدارس   املفضلة أو االنتقال بني     مدارسهم  التعليم وكفالة قدرهتم على اختيار      

  خلاصة حسب مصاحلهم الفضلى؛االحتياجات اذوي ومدارس 
تدريب املوظفني املهنيني العاملني مع األطفال ذوي اإلعاقة، مبن فـيهم             )و(  

  املدرسون واألخصائيون االجتماعيون والعاملون يف جمال الرعاية الصحية؛
لقواعد املوحدة لألمم املتحدة بـشأن      ليف هذا اخلصوص    إيالء االعتبار     )ز(  

رقـم  العام  للجنة  اوتعليق  ) ٤٨/٩٦قرار اجلمعية العامة    (قني  حتقيق تكافؤ الفرص للمعو   
  .بشأن حقوق األطفال ذوي اإلعاقة) ٢٠٠٦(٩

  الصحة واخلدمات الصحية    
    تالحظ اللجنة بتقدير اجلهود الكبرية اليت بذلتها الدولة الطرف يف جمـال الـصحة،                -٥٢

اء احلوامـل واألطفـال دون سـن        وال سيما الربنامج الذي يوفر الرعاية الصحية جماناً للنس        
بيد أن اللجنة ال تزال تعرب عن قلقها إزاء اخنفاض معدالت التحصني وارتفـاع              . اخلامسة

نقص الغذاء ونقص املغذيات الدقيقة وتردي الظروف الصحية الشديد         معدالت سوء التغذية    
ومني من فرص    سنوات احملر  ٥بني األطفال عامة، وال سيما األطفال الذين تزيد أعمارهم عن           

وإضافة إىل ذلك تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع         . احلصول على الرعاية الصحية الكافية    
واملراكز الصحية  ومعدالت الوفيات النفاسية وقلة املستشفيات      معدالت الوفيات بني األطفال     

  اجلنـسية  األدويةالعقاقري والتكلفة العالية نسبياً لألدوية، مبا فيها        قلة اإلمدادات من    العاملة و 
  .دون غريهابوجومبورا املهنيني العاملني يف جمال الرعاية الصحية يف مدينة وتركز 

توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة إيالء األولوية لتخصيص املـوارد املاليـة              -٥٣
إىل اخلدمات  مجيع األطفال   والبشرية لقطاع الصحة من أجل ضمان تكافؤ فرص وصول          

وإضافة إىل ذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لتحـسني           . الصحية اجليدة 
  :احلالة الصحية لألطفال بطرق من بينها ما يلي

املساعدة الطبية والرعايـة الـصحية      توفري فرص احلصول على     ضمان    )أ(  
  الضروريتني جلميع األطفال مع التركيز على تطوير الرعاية الصحية األساسية؛

        ملواصلة خفض معدالت وفيـات الرضـع واألطفـال،          تعزيز جهودها   )ب(  
  وال سيما بالتركيز على التدابري الوقائية والعالج، مبا يف ذلك التحصني؛

زيادة جهودها ملواصلة احلد من الوفيات النفاسية يف مجيع أحناء البلد، مبا              )ج(  
وغريه من  والدة  بعد ال يف ذلك اختاذ إجراءات حمددة ترمي إىل منع حدوث حاالت نزيف            

  األسباب الرئيسية للوفيات النفاسية؛
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مواصلة جهود التحصني، بطرق من بينها حتسني أنشطة التوعية والتنفيذ            )د(  
  الفعال جملموعة أنشطة التدخل املتكاملة برمتها يف مجيع املراكز الصحية؛

ة مجيع شرائح اجملتمع على املعارف األساسية املتعلقة بصح       إطالع  ضمان    )ه(  
  ، وحصوهلا على التثقيف والدعم يف جمال استخدامها؛الطفل وتغذيته

  .التماس املساعدة التقنية من اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية  )و(  

  الرضاعة الطبيعية    
تأسف اللجنة لعدم مجع بيانات منهجية عن ممارسة الرضاعة الطبيعية وعدم وجـود               -٥٤

  .ة، ولعدم تعزيز الرضاعة الطبيعيةجلنة وطنية معنية بالرضاعة الطبيعي
توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء جلنة وطنية معنية بالرضاعة الطبيعية ومجـع              -٥٥

الدوليـة  مع ضمان إنفاذ املدونة     بيانات بصورة منهجية عن ممارسات الرضاعة الطبيعية،        
ت مناسـبة   وينبغي للدولة الطرف أيضاً تعزيز إنشاء مستـشفيا       . لتسويق بدائل لنب األم   

  .للرضع والتشجيع على إدراج الرضاعة الطبيعية يف مناهج التدريب على التمريض

  صحة املراهقني    
 لرعاية صحة املراهقني، خاصـة    ةال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود سياس          -٥٦

 واملـشاكل الصحة العقلية   ويف جمال الصحة اإلجنابية، واحلمل املبكر يف صفوف املراهقات،          
  .املرتبطة باستنشاق مواد، مثل الصمغ وتعاطي املارجوانا

 شاملة لرعاية   ةتوصي اللجنة الدولة الطرف ببذل املزيد من اجلهود لوضع سياس           -٥٧
خبصوص الصحة اإلجنابية واملساعدة املتخصصة ملعاجلـة       التثقيف  صحة املراهقني وتوفري    

ويف هذا الصدد توصـي     . بية وغريها بالصحة العقلية واإلجنا  شواغل املراهقني فيما يتعلق     
  .اللجنة الدولة الطرف بالتماس املساعدة من اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية

  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية    
تالحظ اللجنة بتقدير أن وزارة الصحة قد جعلت الوقاية من انتقال العدوى من األم                -٥٨

السـتراتيجية املتعلقـة بفـريوس نقـص املناعـة      إىل الطفل أولوية، بإدراجها يف اخلطـة ا  
بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها ألن اإلصابة بفريوس         . ٢٠١١-٢٠٠٧اإليدز للفترة   /البشرية

وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء ضعف      . نقص املناعة البشرية قد ازدادت يف املناطق الريفية       
ملؤهلني يف جمال الـصحة علـى مجيـع    نظام الرعاية الصحية، وال سيما النقص يف العاملني ا      

وتشعر اللجنة بـالقلق أيـضاً     . األساسيةواإلمدادات الطبية   املستويات واالفتقار إىل املعدات     
نقص املناعـة   األطفال املولودين ألمهات مصابات بفريوس      لوجود عدد كبري من اليتامى بني       

  . طريق االتصال اجلنسياملراهقني والشباب باألمراض اليت تنتقل عن البشرية، وإلصابة 
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي  -٥٩
اإليـدز  /ضمان تنفيذ اخلطة االستراتيجية لفريوس نقص املناعة البشرية         )أ(  
  ؛٢٠١١-٢٠٠٧للفترة 

  ضمان تعميم العالج املضاد للفريوسات العكوسة وجمانيته؛  )ب(  
لرعايـة النفـسية    حتسني فرص احلصول علـى الرعايـة الـصحية وا           )ج(  

  لألطفال اليتامى بسبب اإليدز واملصابني بفريوس نقص املناعة البشرية؛واالجتماعية 
يف صفوف اإليدز والوقاية منه /تعزيز الوعي بفريوس نقص املناعة البشرية  )د(  
  والشباب؛واألطفال غري امللتحقني باملدارس املدارس أطفال 

ملرافق والتدريب الطيب علـى تـشخيص       الزيادة  تعزيز التدابري املتخذة      )ه(  
  ومعاجلة األطفال املصابني به يف مرحلة مبكرة؛وكشفه فريوس نقص املناعة البشرية 

التمييز ضد األطفال املصابني بفريوس نقص املناعة       ملكافحة  تعزيز اجلهود     )و(  
  اإليدز؛/أو املتضررين بسبب فريوس نقص املناعة البشرية/البشرية و
األم نقص املناعة البشرية مـن      انتقال فريوس   املبذولة ملنع   هود  اجلحتسني    )ز(  

  وسائل منع احلمل يف مجيع أحناء البلد؛إتاحة إىل الطفل وحتسني 
اختاذ خطوات جلمع بيانات مصنفة بشأن انتشار فريوس نقص املناعـة             )ح(  
يف ا  اإليدز يف الدولة الطرف وبشأن اليتامى بسبب الفريوس ميكـن اسـتخدامه           /البشرية

  وضع السياسات والربامج وتنفيذها ورصدها؛
  لأليتام بسبب اإليدز؛املتاح يف جمايل احلماية والوقاية حتسني الدعم   )ط(  
بشأن فريوس نقـص  ) ٢٠٠٣(٣العام للجنة رقم إيالء االعتبار للتعليق     )ي(  

وس نقـص   اإليدز وحقوق الطفل واملبادئ التوجيهية الدولية املتعلقة بفري       /املناعة البشرية 
  .اإليدز وحقوق اإلنسان/املناعة البشرية

  مستوى املعيشة    
يف الدولة الطرف ال تـزال      تالحظ اللجنة بقلق أن نسبة كبرية من األسر واألطفال            -٦٠

كما تشعر اللجنة بـالقلق إزاء اخنفـاض        .  فقر مدقع، وال سيما يف املناطق الريفية       تعيش يف 
الصرف الصحي وهو ما ميثل سبباً رئيسياً مـن         مات  خدمستوى احلصول على املياه النقية و     

الفرص املتاحة للحصول على املياه النقية، وال سيما        قلة  أسباب اإلسهال بني األطفال، وإزاء      
  .يف املناطق الريفية

 من االتفاقية، حتث اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها          ٢٧ووفقاً للمادة     -٦١
وتوصي اللجنـة  . لريف واحلضر الذين يعانون من الفقرلرفع مستوى املعيشة بني سكان ا   
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، مبا يف ذلك حتسني الينابيع غري احملمية        بإصالح شبكات املياه التالفة   الدولة الطرف أيضاً    
يف املناطق ذات األولوية حيث تستخدم األسـر املعيـشية امليـاه    شبكات للمياه وإنشاء  

  . حنو أفضل يف إدارة مصادر املياهالسطحية، وتعزيز مشاركة اجملتمعات احمللية على 

  األطفال املودعون يف السجن مع أمهاهتم    
أو يرافقـون   /تعرب اللجنة عن بالغ قلقها ألن بعض األطفال يولدون يف السجون و             -٦٢

وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء أوضاعهم املعيشية املتردية وإزاء حرمان          . أمهاهتم يف السجون  
  .والنفسييولوجي الفسلصحة والتعليم وهذا غري مالئم األطفال من حقهم يف ا

ظروف املعيشة يف السجن واملرافق     مالءمة  توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان        -٦٣
 من االتفاقية، مبا يف     ٢٧والعقلي واملعنوي واالجتماعي وفقاً للمادة      البدين  لنمو األطفال   

عند االقتضاء، الختاذ تـدابري     والسعي،  ذلك حصوهلم على اخلدمات الصحية والتعليمية       
  . للسجن املؤسسي للحوامل واألمهات اللوايت لديهن أطفال صغاربديلة 

  ) من االتفاقية٣١، و٢٩، و٢٨املواد (التعليم والترفيه واألنشطة الثقافية   -٦  

  التعليم مبا يف ذلك التدريب واإلرشاد املهنيان     
ملتعلق بتوفري التعليم االبتدائي جماناً جلميع      تعرب اللجنة عن تقديرها لقرار احلكومة ا        -٦٤

بيد أهنا ال تزال    .  وهو ما زاد معدالت تسجيل األطفال زيادة كبرية        ٢٠٠٥األطفال يف عام    
  :تعرب عن قلقها البالغ إزاء ما يلي

استمرار تدين معدالت التسجيل يف مرافق تعليم الطفولة املبكرة والتعلـيم             )أ(  
  قبل املدرسة؛

ست سنوات وتدين معدل االلتحـاق باملـدارس        التعليم اإللزامي ب  د  حتدي  )ب(  
  وتدين معدل االلتحاق باملدارس الثانوية؛فيها االبتدائية وإهناء التعليم 

  العدد الكبري للمتوقفني عن الدراسة، وال سيما الفتيات؛  )ج(  
املتوقفني ل االفتقار إىل التعليم والتدريب املهنيني، مبا يف ذلك ما يتاح لألطفا   )د(  

  عن الدراسة؛
  الفصول الدراسية؛معدات اكتظاظ املدارس والنقص يف   )ه(  
  .عدم كفاية املدرسني املدربني واملرافق الدراسية املتاحة  )و(  

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي  -٦٥
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ضمان إتاحة فرص االلتحاق باملدرسة االبتدائية على األقـل وإكماهلـا             )أ(  
    ع نطاق التعليم اإللزامي تدرجيياً ليشمل املدرسة الثانوية حىت الدرجـة العاشـرة             وتوسي

  يف مجيع مناطق الدولة الطرف، وإيالء اهتمام خاص للفتيات؛)  عاما١٦ً(
إتاحة التعليم اجليد يف مرحلة الطفولة املبكرة وقبـل املدرسـة جلميـع               )ب(  

  ظل ظروف معيشية تتسم بالفقر واحلرمان؛األطفال، مبن فيهم األطفال الذين يكربون يف 
توفري وتعزيز التعليم والتدريب املهنيني، مبا يف ذلك لألطفـال الـذين              )ج(  

  يتسربون من املدارس االبتدائية أو الثانوية، وال سيما للفتيات؛
حتسني نوعية التعليم، مبا يف ذلك عن طريق مراجعة املناهج الدراسـية              )د(  

تلقي املدرسني للتـدريب اجليـد      مع ضمان   املدرسني  لطالب إىل   االقدمية وخفض نسبة    
  وتأهيلهم تأهيالً كافياً وحصوهلم على رواتب كافية؛

  إدراج حقوق اإلنسان وحقوق الطفل يف املناهج الدراسية؛  )ه(  
  .املتعلق بأهداف التعليم) ٢٠٠١(١رقم العام للجنة امراعاة تعليق   )و(  

، )د(و) ب(٣٧، و ٤٠، و ٣٩، و ٣٨، و ٢٢ملـواد   ا(تدابري احلماية اخلاصـة       -٧  
  ) من االتفاقية٣٦، و٣٢، و٣٠و

  الالجئوناألطفال األطفال غري املصحوبني واملشردون داخلياً و    
ال تزال اللجنة قلقة إزاء العدد الكبري جداً لألشخاص الذين أصـبحوا الجـئني أو                 -٦٦

وتعـرب  . الذين ال يصاحبهم أحـد     وإزاء حالة األطفال املشردين      مشردين داخلياً يف البلد   
وإزاء الظـروف غـري     توطينهم قسراً   أعيد  عدد األشخاص الذين    إزاء  اللجنة عن بالغ قلقها     

داخل خميمات إعادة التوطني، وسوء اخلـدمات الـصحية         الالئقة اليت تعّرض احلياة للخطر      
املعلومات اليت  قص  نوتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء       . والتعليمية املتاحة لسكان املخيمات   

  .تتعلق حبالة وعدد األطفال غري املصحوبني واملشردين داخلياً والالجئني وملتمسي اللجوء
حتث اللجنة الدولة الطرف على بذل مجيع اجلهود حلماية السكان املدنيني مـن               -٦٧

التشريد وتنفيذ خططها لوضع حد إلعادة التوطني القسرية، مع إيالء اهتمام خاص حلالة             
كما حتث اللجنة الدولـة     . طفال غري املصحوبني واحلاجة إىل نظام فعال لتعقب اُألسر        األ

الطرف على ضمان توفري اخلدمات الصحية والتعليمية األساسية جلميع األطفال املشردين           
 والنظر يف ضرورة استمرار حصوهلم على ،أولئك الذين أُعيد توطينهممبا فيهم وألسرهم، 

وحتث اللجنـة   . عملية العودة البطيئة غالباً إىل جمتمعاهتم األصلية      ء  يف أثنا هذه اخلدمات   
يف املساعدة يف االستقرار من جديـد       العائدين وأسرهم   األطفال  الدولة الطرف على منح     

بالتعـاون  وإضافة إىل ذلك، حتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة العمـل            . ديارهم
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لشؤون الالجئني سعياً إىل توفري ظروف تـؤدي  مع مفوضية األمم املتحدة السامية  الوثيق  
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تقـدمي  . ويف نطاق حلّ دائمبسالمة  إىل عودة الالجئني    

معلومات يف تقريرها الدوري املقبل عن حالة وعدد األطفال غري املصحوبني واملـشردين             
  .داخلياً والالجئني وملتمسي اللجوء

  ملسلحةاألطفال يف الرتاعات ا    
 عاماً كحّد أدىن لسن التجنيـد يف        ١٨تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف أقرَّت سن          -٦٨

عملية التجنيد بسبب عدم    يف  عن قلقها إزاء الثغرات احملتملة      تعرب  بيد أهنا   . القوات املسلحة 
وترّحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية إلعادة تأهيل ضـحايا        . تسجيل املواليد على حنو مالئم    

هـي   و ٢٠٠٢ديسمرب  / كانون األول  ١٣ الصادر يف    ١/١٧الكوارث مبوجب القانون رقم     
بيد أن اللجنة تعرب عـن      . املكلفة بإعادة تأهيل األطفال ضحايا الرتاع يف بوروندي       اللجنة  

، وال سيما األطفـال املـشردون     تعايف مجيع األطفال املتأثرين بالرتاع املسلح     قلقها إزاء عدم    
  .البدنية والنفسية، من الناحيتني ويهمواملنفصلون عن ذ

  :حتث اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي  -٦٩
      اختاذ مجيع التدابري املمكنة ملنع جتنيد األطفال وتنفيـذ تـشريعها علـى           )أ(  

  حنو صارم؛
التعايف البدين والنفسي جلميع األطفال املتـأثرين بـالرتاع         تدابري  إتاحة    )ب(  
 فيهم األطفال املنفصلون عن ذويهم واألطفال املتأثرون باأللغام األرضية مع           ، َمبن املسلح

  .إيالء اهتمام خاص لُألسر اليت تعوهلا اإلناث

  االستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفال    
ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال              -٧٠

لكنها تعرب عن قلقها إزاء استغالل األطفال، مبا يف ذلك ممارسـة            ،  ٢٠١٥-٢٠١٠للفترة  
لعدم وجود هيئـة    وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً      . يف الدولة الطرف  الشائعة  عمل األطفال   

التنفيذ الفعال لقوانني عمل األطفال يف القطاعني الرمسي وغري الرمسي          لتفتيش العمل لضمان    
  .على حد سواء

  :ولة الطرف على القيام مبا يليحتث اللجنة الد  -٧١
التنفيذ الفعال خلطة العمل الوطنية للقضاء على أسوأ أشـكال عمـل              )أ(  

  ؛٢٠١٥-٢٠١٠األطفال للفترة 
إعطاء األولوية ملعاجلة حالة الضعف اليت يعاين منها األطفال العاملون يف             )ب(  

  اخلدمة املرتلية واألطفال الذين يعملون يف ظروف خطرة؛
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ءمة تشريعها مع اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن احلد األدىن لسن           موا  )ج(  
املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمـل األطفـال        واتفاقيتها  ) ١٣٨(١٩٧٨االستخدام لعام   

ووضع آليات حلماية األطفـال     ) ١٨٢(١٩٩٩واإلجراءات الفورية للقضاء عليها لعام      
   غري الرمسي؛العاملني، َمبن فيهم األطفال العاملون يف القطاع

تفتيش العمل حىت تضمن التنفيذ الفعـال لقـوانني عمـل           هيئة ل إنشاء    )د(  
  األطفال يف القطاعني الرمسي وغري الرمسي على حد سواء؛

  .مواصلة التماس املساعدة من منظمة العمل الدولية ومن اليونيسيف  )ه(  

  أطفال الشوارع    
لطرف للتصدي لظاهرة أطفال الـشوارع      تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة ا        -٧٢

. رعاية أطفال الشوارع وإعادة إدماجهمومنها إنشاء مراكز حلماية الواسعة االنتشار، بوسائل 
بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء ارتفاع عدد أطفال الشوارع الذين جرى حتديـدهم يف                

ام بسبب فريوس نقص املناعـة      املدن الرئيسية، وهم يف أغلبيتهم أطفال يعانون من الفقر وأيت         
  .اإليدز/البشرية
تؤكد اللجنة من جديد توصيتها السابقة وحتث الدولة، يف مجلة أمور، على القيام               -٧٣

  : مبا يلي
مـع  لألطفال أنفسهم   الفعالة  باملشاركة  وتنفيذ استراتيجية شاملة    وضع    )أ(  

ديد تدابري للوقاية واحلماية ووضع     ملعاجلة أسباهبا اجلذرية فضالً عن حت     الكافية  توفري املوارد   
  أهداف سنوية خلفض عددهم؛

بالتعـاون  ،  تنفيذ املشروع الرامي إىل التصدي لظاهرة أطفال الشوارع         )ب(  
  ؛الوثيق مع األطفال أنفسهم واملنظمات غري احلكومية واملؤسسات األخرى ذات الصلة

وُيفضَّل تدابري الرعاية دعم برامج مل مشل األسرة أو تدابري الرعاية البديلة     )ج(  
  األسرية، وضمان مراعاهتا الكاملة ملصاحل الطفل الفضلى؛

ضمان إمكانية حصول أطفال الشوارع على التعليم ودعمهم للبقاء يف            )د(  
 من اخلدمات الصحية واملأوى والغذاء مع مراعاة االحتياجات         هماملدرسة وتوفري ما يناسب   

  .اخلاصة للفتيات

  يذاء اجلنسياناالستغالل واإل    
تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع مستويات إيذاء األطفال، وال سـيما اإليـذاء                -٧٤

اجلنسي يف املدرسة، وتأسف لعدم وجود إحصاءات وآليات لتلقي تقارير عن حاالت إيذاء             
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وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء      . األطفال ورصدها والتحقيق فيها وحتليل أسباهبا اجلذرية      
  . شاملة للتصدي ملسألة إيذاء األطفالةدم وجود سياسع

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي  -٧٥
لألطفال، وال سيما   لكي تكون املدارس أماكن آمنة      بذل كل ما بوسعها       )أ(  

  ؛الفتيات ولضمان خلوها من العنف اجلنسي والبدين
وضـع   وإمهاهلم، مبا يف ذلك      اختاذ التدابري الضرورية ملنع إيذاء األطفال       )ب(  

  برامج وقائية مستدامة للتثقيف العام؛
ورصدها األطفال  املتصلة حباالت إيذاء    التقارير  إنشاء آليات فعالة لتلقي       )ج(  

على حنو ُتراعى   عند االقتضاء، يف مقاضاة مرتكيب تلك األفعال        الشروع  والتحقيق فيها، و  
  صية الضحايا؛احلفاظ على خصوويضمن الطفل فيه احتياجات 

توفري الدعم النفسي الضروري وما يلزم من دعم آخر لألطفال ضحايا             )د(  
إدمـاجهم  وإعـادة   بالكامل  ضروب اإليذاء لضمان تعافيهم     اإليذاء اجلنسي وغريه من     

  .اجتماعياً

  إدارة شؤون قضاء األحداث    
           تالحظ اللجنة باهتمام وضع خطـة عمـل وطنيـة بـشأن قـضاء األحـداث                 -٧٦

        مـؤخراً  طنيـة للحمايـة القـضائية لألطفـال         إنشاء وحـدة و   و ٢٠١٠-٢٠٠٩للفترة  
)cellule nationale de la protection judiciare de l’enfant(بيد أن اللجنة .  داخل وزارة العدل

حمـاكم  مبا أن   تعرب عن قلقها ألن نظام العدالة اجلنائية لألحداث غري متاح يف البلد ككل              
حداث مل ُتنشأ بعد يف مجيع املقاطعات وألن النظام يواجه مشاكل خطرية تتعلق بالفـساد              األ
  :وتعرب اللجنة عن قلقها بصفه خاصة إزاء ما يلي. قاضاة بفعاليةاملعدم القدرة على لو

عدم اعتماد قانون اإلجراءات اجلنائية واالسـتراتيجية الوطنيـة لقـضاء             )أ(  
  األحداث حىت اآلن؛

واحلكم علـيهم   قارير اليت تفيد احتجاز األطفال ومقاضاهتم وحماكمتهم        الت  )ب(  
يف طبـق   البالغني ووفقاً لإلجراءات نفسها اليت ت     احملاكم نفسها اليت تقاضي     يف هناية األمر يف     

  حاالهتم؛ 
عدم فصل القّصر عن البالغني يف مراكز االحتجاز بسبب االفتقار إىل مراكز     )ج(  

  احتجاز خاصة لألحداث؛
مبا يف ذلك احلق يف احلصول املتعلقة باحملاكمة وفقاً لألصول، قوق احلانتهاك   )د(  

  على مساعدة قانونية؛
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بقاء األطفال غالباً ملدة طويلة يف االحتجـاز قبـل احملاكمـة يف انتظـار                 )ه(  
  حماكمتهم؛
 إلساءة املعاملة وانتزاع االعترافـات      قارير اليت تفيد التعرض يف السجن     الت  )و(  

  .القوة والعنف اجلنسي والبغاءب
حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تنفيذ معايري قـضاء األحـداث تنفيـذاً       -٧٧

 من االتفاقية فضالً عن قواعد األمم املتحـدة         ٤٠ و ٣٩و) ب(٣٧كامالً، وخاصة املواد    
 ومبادئ األمـم املتحـدة   )قواعد بيجني(النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث     

وقواعد األمم املتحدة حلماية األحداث     ) مبادئ الرياض (توجيهية ملنع جنوح األحداث     ال
       اللجنة الدولة الطـرف، بـصفة خاصـة        وتوصي  ). قواعد هافانا (احملرومني من حريتهم    

   :بشأن قضاء األحداث) ٢٠٠٧(١٠تعليق اللجنة العام رقم مبا يلي، آخذة يف حسباهنا 
األحداث يركز على الطفل على أن يعمل يف مجيـع          إنشاء نظام لقضاء      )أ(  

حماكم منفصلة وتنفيذ القانون الدويل واملعايري الدوليـة بـشكل          ويعتمد على   املقاطعات  
  كامل وفوري فيما خيص األطفال املخالفني للقانون؛

اعتماد قانون اإلجراءات اجلنائية املنقح واالستراتيجية الوطنيـة        تعجيل    )ب(  
  األحداث؛املتعلقة بقضاء 

اإلجراءات ملثول مجيع األطفال املتهمني بارتكاب جـرائم  إسراع  ضمان    )ج(  
  أمام احملكمة على الفور؛

فترة قل ألكمالذ أخري وفرضه إال اللجوء إىل سجن األطفال  عدم  ضمان    )د(  
سواء يف مرافق االحتجـاز     البالغني  واحتجاز األطفال دوماً يف أماكن منفصلة عن        ممكنة  
   يف السجون؛وللشرطة أالتابعة 

األطفـال احملتجـزين بـدنياً أو       بإيذاء  التحقيق مع األشخاص املتهمني       )ه(  
  أو معاقبتهم؛للمحاكمة عند االقتضاء وتقدميهم جنسياً، 
ضمان توفري املساعدة القانونية جماناً جلميع األطفال املتهمني بارتكـاب            )و(  
  جرائم؛

قي األشخاص العاملني مع األطفال يف      اختاذ اخلطوات الالزمة لضمان تل      )ز(  
  التدريب املناسب؛وغريهم نظام قضاء األحداث وقضاة األحداث 

  ضمان وضع تدابري بديلة جمتمعية إلعادة التأهيل يف مجيع أحناء البلد؛  )ح(  
االستفادة من أدوات املساعدة التقنية اليت وضعها فريق التنسيق املشترك            )ط(  

ضاء األحداث وأعضاء الفريق الذي يضم مكتب األمم املتحدة املعين          بني الوكاالت املعين بق   
باملخدرات واجلرمية واليونيسيف ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ومنظمات          

  .غري حكومية، والتماس املشورة التقنية يف جمال قضاء األحداث من أعضاء الفريق
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  يات أو الشعوب األصليةاألقلمجاعات األطفال الذين ينتمون إىل     
ال تزال اللجنة قلقة ألن أطفال مجاعة الباتوا يعانون من التمييز فيما يتعلق بتمـتعهم                 -٧٨

وتعرب اللجنة عـن    . حبقوقهم، مبا يف ذلك حقهم يف الرعاية الصحية والغذاء والبقاء والنمو          
يلـتحقن باملدرسـة أو     ال  قلقها البالغ إزاء التمييز الذي تواجهه فتيات مجاعة الباتوا اللوايت           

  . املدرسة االبتدائية أو الثانويةيكملن
لتعزيز متثيل مجاعة الباتوا    على الفور   حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري          -٧٩

يف عملية صنع السياسات على املستوى الوطين وإعداد خطة عمل حلماية حقوق أطفال             
األشخاص املنتمني إىل األقليات أو الشعوب      مجاعة الباتوا، مبا يف ذلك بوجه خاص حقوق         

  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي. األصلية
اختاذ مجيع التدابري لضمان استفادة أطفال مجاعة الباتوا، وبصفة خاصـة             )أ(  

فتيات الباتوا من سياسات التعليم االبتدائي اجملاين اليت تشمل إمكانية إنـشاء صـندوق              
  ؛)مثل املواد الدراسية واملالبس والدعم الغذائي(يم األساسية التعل بنود تكاليفلتغطية 

  وضع سياسات وبرامج فعالة لتحسني حالة فتيات الباتوا املهمشات؛  )ب(  
واجلنس من أجـل    الفئة اإلثنية ونوع    مجع بيانات دقيقة مصنفة حبسب        )ج(  

  .وضع برامج فعالة لفتيات الباتوا ورصد هذه الربامج

  تصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسانال  -٨  
  :توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الضرورية للتصديق على ما يلي  -٨٠

      الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز             )أ(  
  ضد املرأة؛

  اري؛اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختي  )ب(  
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب            )ج(  

  املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛
الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية          )د(  

  .واالجتماعية والثقافية

  املتابعة والنشر  -٩  

  املتابعة    
صي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لكفالـة تنفيـذ هـذه              تو  -٨١

التوصيات تنفيذاً كامالً، بطرق من بينها، إحالتها إىل رئيس الدولـة واحملكمـة العليـا               
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    والربملان والوزارات ذات الصلة والسلطات احمللية للنظر فيها على النحو املالئم واختـاذ             
  . ت بشأهنامن اإلجراءاما يلزم 

  النشر    
ير الـدوري   التقربأن تتيح على نطاق واسع      توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً        -٨٢

املالحظـات  ( املقدمة من الدولة الطرف والتوصيات ذات الـصلة          الثاين والردود اخلطية  
       علـى سـبيل املثـال      (بوسائل منها   بلغات البلد،   اليت اعتمدهتا اللجنة، وذلك     ) اخلتامية

اإلنترنت لعامة اجلمهور ومنظمات اجملتمع املدين وجمموعات الشباب والفئات         )  احلصر ال
املهنية واألطفال هبدف إثارة النقاش حول االتفاقية وزيادة الوعي هبا وتنفيـذ أحكامهـا              

  . ورصد تطبيقها

  التقرير املقبل  -١٠  
للتقـارير الدوريـة    تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها املقبل اجلامع            -٨٣

وتوجه اللجنة  . ٢٠١٥أكتوبر  / تشرين األول  ١موعد أقصاه   الثالث والرابع واخلامس يف     
االهتمام إىل املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير املتعلقة مبعاهدة حمددة اليت اعتمدهتا            

 ، وتذّكر الدولة الطـرف بـأن      )CRC/C/58/Rev.2 (٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١يف  
يف املستقبل ينبغي أن متتثل للمبادئ التوجيهية وأال يتجاوز عدد صفحاهتا اليت تعد التقارير 

. وحتث اللجنة الدولة الطرف على تقدمي تقريرها وفقاً للمبادئ التوجيهيـة          .  صفحة ٦٠
ويف حال جتاوز التقرير املقدم العدد احملدد للصفحات سيطلب إىل الدولة الطرف مراجعة             

وتذّكر اللجنة الدولـة    . ادة تقدميه وفقاً للمبادئ التوجيهية املشار إليها أعاله       تقريرها وإع 
الطرف بأنه يف حال عدم متكنها من مراجعة التقرير وإعادة تقدميه فال ميكن ضمان ترمجة               

  .التقرير ألغراض النظر فيه من قبل هيئة املعاهدة
 تتضمن آخر املـستجدات     وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي وثيقة أساسية         -٨٤

وفقاً للشروط املتعلقة بالوثيقة األساسية املشتركة الواردة يف املبادئ التوجيهية املنـسقة            
لتقدمي التقارير اليت اعتمدها االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئات معاهدات حقوق            

مبعاهـدة  التقرير املتعلق   ويشكل  . (HRI/MC/2006/3) ٢٠٠٦يونيه  /اإلنسان يف حزيران  
  .بإعداد تقارير منسقة مبوجب االتفاقيةااللتزام حمددة والوثيقة األساسية املشتركة معاً 

        


