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  جلنة حقوق الطفل
  الدورة الرابعة واخلمسون

  ٢٠١٠يونيه / حزيران١١ -مايو / أيار٢٥

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

  السابقةمجهورية مقدونيا اليوغوسالفية : املالحظات اخلتامية    
 ةنظرت اللجنة يف التقرير الدوري الثاين، املقدَّم من مجهورية مقدونيا اليوغوسـالفي             -١

، CRC/C/SR.1508انظر   (١٥١٢ و ١٥١٠ و ١٥٠٨، يف جلساهتا    )CRC/C/MCD/2 (السابقة
، واعتمدت  ٢٠١٠مايو  / أيار ٢٧، اليت ُعقدت يف     )CRC/C/SR.1512 و ،CRC/C/SR.1510و

  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٠يونيه / حزيران١١، املعقودة يف ١٥٤١يف جلستها 

  مقدِّمة   - ألف  
) CRC/C/MKD/2(ترّحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف التقريـر الـدوري الثـاين              -٢

كمـا  ). CRC/C/MKD/Q/2/Add.1(ها اللجنة   وبالردود اخلطّية على قائمة املسائل اليت وضعت      
تشري اللجنة مع التقدير إىل احلوار الغزير باملعلومات والبّناء الذي أجرته مـع وفـد الدولـة       
  .الطرف رفيع املستوى الذي ميثِّل قطاعات متعدِّدة بقيادة وزير العمل والسياسات االجتماعية

ات اخلتامية ينبغي أن ُتقرأ بـاالقتران       وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظ        -٣
مع مالحظاهتا اخلتامية اليت اعُتمدت بشأن التقريرين األوَّليني املقدَّمني من الدولـة الطـرف              
مبوجب الربوتوكولني االختياريني امللحقني باتفاقية حقوق الطفـل بـشأن بيـع األطفـال              

وبشأن ) CRC/C/OPSC/MKD/CO/1  ،2010(واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية        
  ). CRC/C/OPAC/MKD/CO/1 ،2010(اشتراك األطفال يف املنازعات املسلّحة 
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  تدابري املتابعة اليت اتَّخذهتا الدولة الطرف والتقدُّم الذي أحرزته  - باء  
  :ترّحب اللجنة بالتطّورات اإلجيابية التالية الرامية إىل محاية وتعزيز حقوق األطفال  -٤

       ، الـذي أدخـل    ٢٠٠٩يونيه  /بدء نفاذ قانون قضاء األحداث يف حزيران        ) أ(  
                  نظام العدالة التصاحلية ومنع جنـوح األحـداث، فـضالً عـن اعتمـاد خطـة العمـل                 

   والتشريعات الثانوية لتنفيذها؛٢٠٠٩-٢٠٠٨للفترة 
نامج احلمايـة   ، ال سيما بر   ٢٠١٠واستهالل برامج صحية متعّددة يف عام         ) ب(  

) ٧/٢٠١٠اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا، العـدد       (الصحية الفعَّالة لألمهات واألطفال     
           اجلريـدة الرمسيـة جلمهوريـة مقـدونيا،       (وبرنامج الفحوص املنهجية للتالميذ والطالب      

  ؛ )٢٠/٢٠١٠العدد 
عتداء اجلنسي   ملنع ومكافحة اال   ٢٠١٢-٢٠٠٩واعتماد خطة العمل للفترة       ) ج(  

وامليل اجلنسي لألطفال، اليت تتصدَّى حلماية ومساعدة األطفال الضحايا، وتتوخَّى إنشاء نظام 
منسَّق للتعاون فيما بني املؤسسات احلكومية وبني احلكومة من جهة واملنظمات غري احلكومية        

  من جهة أخرى؛
  . ٢٠٠٥وإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق الطفل، يف عام   )د(  

وترّحب اللجنة أيضاً خبالفة، أو التصديق على، الصكوك الدولية واإلقليمية التاليـة              -٥
  :خالل الفترة املشمولة بالتقرير

الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفـال            )أ(  
  ؛ ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١٧واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية، يف 

والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشراك األطفال          )ب(  
  ؛ ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١٢يف املنازعات املسلّحة، يف 

واتفاقية جملس أوروبا املتعلقة بإجراءات مكافحة االّتجار بالبشر واالتفاقية           )ج(  
  ، على التوايل؛ ٢٠٠٣يونيه / حزيران٣ و٢٠٠٩مايو / أيار٢٧األوروبية بشأن اجلنسية، يف 

واتفاقية الهاي املتعلقة حبماية األطفال والتعاون يف جمال التبين على الصعيد             )د(  
  ؛ ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٣الدويل، يف 

واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوليهـا            )ه(  
         / كـانون الثـاين  ١٢ريب املهـاجرين، علـى التـوايل، يف       بشأن االّتجار باألشخاص وهت   

  ؛ ٢٠٠٥يناير 
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 بشأن السخرة أو العمل القـسري       ٢٩واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )و(  
 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات        ١٨٢واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      

  ، على التوايل؛ ٢٠٠٢مايو / أيار٣٠ و٢٠٠٣ يوليه/ متوز١٥الفورية للقضاء عليها، يف 
  . ٢٠٠٢مارس / آذار٦ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، يف   )ز(  

  اجملاالت الرئيسية اليت تشكّل مصدراً للقلق والتوصيات بشأهنا  - جيم  

  ) من االتفاقية٤٤ من املادة ٦؛ والفقرة ٤٢و ٤املادتان (تدابري التنفيذ العامة   -١  

  التوصيات الصادرة سابقاً عن اللجنة     
تالحظ اللجنة أنه جرى تناول بعض شواغلها وتوصياهتا اليت أبِديت عقب النظر يف               -٦

بيد أن اللجنة تـشعر  . املقدَّم من الدولة الطرف) CRC/C/15/Add.118 ،2000(التقرير األوَّيل   
وهلا بالقدر الكايف أو مل يتم تناوهلا       باألسف ألن العديد من شواغلها وتوصياهتا تلك مل يتم تنا         

  .إال جزئياً
حتثّ اللجنة الدولة الطرف على اّتخاذ مجيع التدابري الالزمة لتناول التوصـيات              -٧

اليت أبدهتا يف املالحظات اخلتامية بشأن التقرير األوَّيل واليت مل ُتنَّفذ بعد، مبـا يف ذلـك                 
ت الوطنية لضمان امتثاهلا لالتفاقية، وتسجيل      التوصيات املتصلة بإعادة النظر يف التشريعا     

الوالدة، واملوارد املتاحة ملراكز العمل االجتماعي، وإدماج األطفال ذوي اإلعاقة ضـمن            
الربامج التعليمية والترفيهية، وعلى القيام مبتابعة وافية للتوصـيات الـواردة يف هـذه              

  .املالحظات اخلتامية

  التشريعات    
ق لعدم امتثال التشريعات الوطنية على حنو تام ملبـادئ وأحكـام            تشعر اللجنة بالقل    -٨

   .االتفاقية وللضعف الذي يشوب إنفاذ التشريعات
حتثّ اللجنة الدولة الطرف على مواصلة واستكمال مواءمة تشريعاهتا مع أحكام             -٩

 على حنـو    االتفاقية واّتخاذ مجيع التدابري التنظيمية الالزمة إلنفاذها على حنو تام وتنفيذها          
فعَّال، بالتشاور مع مجيع الشركاء ذوي الصلة، مبا يف ذلك صـندوق األمـم املتحـدة                

  . ، ومبشاركة واسعة من اجملتمع املدين)اليونيسيف(للطفولة 

  التنسيق    
، ٢٠٠٧سبتمرب  /بينما تالحظ اللجنة إصالح اللجنة الوطنية حلقوق الطفل، يف أيلول           -١٠

بة مستشاري دولة، فإهنا تشعر بالقلق ألن هذه اهليئة ليـست           حيث مت ترقية أعضائها إىل رت     
وباإلضافة إىل  . نشطة مبا فيه الكفاية يف ختطيط السياسات وحتديد األولويات لتنفيذ االتفاقية          
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ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء اإلمكانيات احملدودة املتاحة للحكومة احمللّية واجملتمع املـدين             
وعلى الرغم من املعلومات عن أن اختصاصات اللجنة        . مال اللجنة واألطفال للمشاركة يف أع   

اتِّسع نطاقها لتشمل مجيع اجملاالت املتعلقة بالطفل، تشعر اللجنة أيضاً بالقلق لعـدم توسـيع    
  . نطاق تلك االختصاصات لتشمل الربوتوكولني االختياريني امللحقني باالتفاقية

أن متسك اللجنة الوطنية حلقوق الطفـل      توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف         -١١
وينبغي تزويد  . بزمام القيادة يف ختطيط السياسات وحتديد األولويات بشأن تنفيذ االتفاقية         

اللجنة الوطنية املذكورة باملوارد البشرية والتقنية واملالية الالزمة ملمارسة واليتها على حنو            
ليب عملها سـبالً كافيـة ملـشاركة        وينبغي أن يتيح كل من تكوين اللجنة وأسا       . فعَّال

وباإلضافة . احلكومة على املستوى احمللّي واجملتمع املدين واألطفال مشاركةً فعَّالة يف أعماهلا
إىل ذلك، توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف يف توسيع نطاق اختـصاصات اللجنـة               

وكولني االختياريني  لتشمل بوضوح تنسيق ورصد وتقييم األنشطة الرامية إىل تنفيذ الربوت         
  . امللحقني باالتفاقية

  خطة العمل الوطنية    
                ترّحب اللجنـة باعتمـاد خطـة العمـل الوطنيـة إلعمـال حقـوق الطفـل                  -١٢

           مـن  (٥٣ووضع خطط عمل حملّية لتنفيذ االتفاقية مـن جانـب            ٢٠١٥-٢٠٠٦للفترة  
نة تشعر بالقلق إزاء بطء تنفيذ خطة العمل الوطنية   بيد أن اللج  . بلديَّة من البلديات  ) ٨٣أصل  

  . هذه وعدم ختصيص أموال حمدَّدة هلذا الغرض، مبا يف ذلك لرصد وتقييم اخلطة
توصي اللجنة بأن تعجِّل الدولة الطرف تنفيذ خطة العمل الوطنية، وتشجِّع باقي              -١٣

 من املوارد البشرية    البلديات على اعتماد خطط حملية لألطفال، وتكفل ختصيص ما يكفي         
، الصادرة  "عامل صاحل لألطفال  "والتقنية واملالية، وتأخذ يف احلسبان الوثيقة اخلتامية بعنوان         

، واستعراضها ملنتـصف    ٢٠٠٢عن دورة اجلمعية العامة االستثنائية املعنية بالطفل، لعام         
  . ٢٠٠٧املدة يف عام 

  الرصد املستقلّ    
، ٢٠٠٩ت اليت أدِخلت على قانون أمني املظامل يف عام          بينما تالحظ اللجنة التعديال     -١٤

واليت أنشأت رمسياً الوحدة املعنية حبماية حقوق الطفل اليت يرأسها نائب أمني املظامل، فإهنـا               
تشعر باألسف ألن هذه الوحدة تفتقر إىل السلطة والقـدرة واملـوارد البـشرية واملاليـة                

وتشعر اللجنة كذلك بالقلق ألن األطفال      . يتها بفعَّالية واالستقاللية الالزمة مجيعها لتنفيذ وال    
؛ ونتيجة لذلك، ال يـصل إىل       ىعلومات عن إمكانية تقدمي الشكاو    ووالديهم يفتقرون إىل امل   

  .  من األطفال أنفسهم أو نيابة عنهمىامل سوى عدد قليل جداً من الشكاوأمني املظ
   :توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي  -١٥
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ضمان متاشي مؤسسة أمني املظامل متاماً مـع املبـادئ املتعلقـة بوضـع              )أ(  
          مبـادئ بـاريس، وقـرار اجلمعيـة       (املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان       

بـشأن دورة   ) ٢٠٠٢(٢، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم        )، املرفق ٤٨/١٣٤العامة  
ق اإلنـسان يف تعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنـسان            املؤسسات الوطنية املستقلّة حلقـو    

)CRC/GC/2002/2(          والتماس اعتمادها من جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنيـة ،
  لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان؛

 ُمعـّد   والتأكُّد من إمكانية وصول األطفال إىل نائب أمني املظامل ومن أنه            )ب(  
هاكات حقوق الطفل والتحقيق فيهـا بطريقـة         املتعلقة بانت  ىبشكل واٍف لتلقِّي الشكاو   

تراعي مصلحة الطفل، والتأكُّد من أن األطفال وأسرهم على بيِّنة من إمكانيـة تقـدمي               
  الشكاوى إىل هذه املؤسسة؛ 

وضمان أن تتوفَّر لوحدة محاية حقوق الطفل داخل مؤسسة أمني املظـامل           )ج(  
  .الالزمة لتنفيذ واليتها على حنو فعَّالالقدرة والسلطة واملوارد واالستقاللية املالية 

  ختصيص املوارد     
يف سياق إصالح اخلدمة املدنية، تالحظ اللجنة إنشاء جلان حقوق اإلنسان، واعتماد              -١٦

خطط عمل من أجل األطفال، وختصيص األموال الالزمة لتنفيذ هذه اخلطط من ِقبل بعـض               
إزاء وجود عدم تطابق بني خمّصصات امليزانية       بيد أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق        . البلديات

والواليات املُسندة إىل األجهزة ذات الصلة، يؤثِّر على وجه اخلصوص يف توفري اخلدمات من              
وتشعر اللجنة كذلك بالقلق إزاء االفتقـار إىل الـشفافية يف           . قبل مراكز العمل االجتماعي   

لقة باألطفال، واختيار أنشطة املنظمات غري      استخدام األموال الدولية لربامج يف اجملاالت املتع      
احلكومية لتوفري دعم الدولة املايل، ولكون نسبة ضئيلة جداً من هـذه األمـوال ُتخـصَّص                

وباإلضافة إىل ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لعدم ختصيص أمـوال          . لألنشطة املتعلقة باألطفال  
ية األموال اليت ُخصِّصت لتنفيـذ      حمدَّدة لتنفيذ خطة العمل الوطين حلقوق الطفل ولعدم كفا        

  .  اخلاص بالتأمني الصحي اإللزامي جلميع املواطنني٢٠١٠برنامج عام 
حتثّ اللجنة الدولة الطرف، آخذة يف احلسبان توصيات اللجنة اليت اعُتمـدت              -١٧

املوارد املخّصصة إلعمال حقوق  " حول موضوع    ٢٠٠٧عقب يوم املناقشة العامة يف عام       
  :، على القيام مبا يلي"لية الدول مسؤو-الطفل 

  ختصيص أو رصد األموال لتنفيذ خطة العمل الوطنية؛  )أ(  
           وضمان الشفافية يف استخدام األموال الدوليـة لـربامج يف اجملـاالت              )ب(  

  املتعلقة باألطفال؛
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وتوفري موارد وافية جلميع البلديات من أجـل متكينـها مـن حتمُّـل                )ج(  
 التخطيط ووضع امليزانية وتنفيذ اخلطط واخلدمات احمللّيـة لألطفـال، يف            مسؤولياهتا يف 

  سياق الالمركزية؛
والتأكُّد، كمسألة عاجلة، من تزويد مراكز العمل االجتماعي بـاملوارد            )د(  

         البشرية والتقنية واملالية الالزمة لتوفري اخلدمات يف مجيع اجملـاالت املـشمولة بالواليـة              
   إليها؛ املُسندة

 اخلـاص بالتـأمني     ٢٠١٠وختصيص أموال وافية لتنفيذ برنامج عـام          )ه(  
الصحي اإللزامي جلميع املواطنني من أجل ضمان تغطية التأمني الصحي لألطفال وسـط             

  . أكثر قطاعات السكان ضعفاً

  مجع البيانات    
الطفل، فإهنـا   بينما تالحظ اللجنة التطوير املستمر الذي يشهده نظام بيانات محاية             -١٨

تِّباع هنج نظامي يف مجع البيانات لغرض رصد حالة األطفال يف الدولة            اتشعر باألسف لعدم    
 نالطرف ولعدم وجود قاعدة بيانات مركزية بشأن األطفال، بوجه عام، وبشأن األطفال الذي    

  . هم يف حاالت ضعف، بوجه خاص
امها جلمع البيانات بـدعم     تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة وتعزيز نظ         -١٩

من شركائها واستخدام هذه البيانات كأساس لتقييم التقدُّم املُحرز يف إعمـال حقـوق              
وينبغي أن تشمل البيانات مجيع     . الطفل وللمساعدة على وضع سياسات لتنفيذ االتفاقية      

 عاماً وأن تكون ُمصنَّفة حسب نوع اجلـنس والـسّن واملنـاطق             ١٨األطفال حىت سن    
 هم يف حاالت ضعف، من      نية والريفية مع التركيز بوجه خاص على األطفال الذي        احلضر

ضمنهم األطفال ضحايا االعتداء، واإلمهال أو إساءة املعاملة، واألطفال ذوو اإلعاقـة،            
واألطفال الالجئون واألطفال طالبو اللجوء، واألطفال خمـالفو القـانون، واألطفـال             

  .العاملون، وأطفال الشوارع

  شر ورفع مستوى الوعيالن    
تقدِّر اللجنة ترمجة االتفاقية إىل لغات اجملتمعات احمللّية وإنتاج صيغة مواءمة للطفـل               -٢٠

بيد أن اللجنة تظلّ تشعر بالقلق إزاء تدنِّي الوعي بأحكـام االتفاقيـة وسـط         . من االتفاقية 
  . اجلمهور بوجه عام واألطفال بوجه خاص

 الطرف وتزيد اجلهود املبذولة لنشر وتـرويج        ةدولتوصي اللجنة بأن تواصل ال      -٢١
االتفاقية من أجل رفع مستوى الوعي باالتفاقية وحقوق الطفل وسط اجلمهور بوجه عام             

  . واألطفال بوجه خاص
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  التدريب    
              بينما تالحظ اللجنة أن أكادميية القـضاة واملـدَّعني العـامِّني، الـيت أنـشِئت يف                -٢٢
الدويل، مبا يشمل حقوق اإلنسان واالتفاقيـة،        قدِّم التدريب يف جمال القانون    ، ت ٢٠٠٧عام  

فإهنا تشعر بالقلق ألن هذا التدريب ال يصل إال إىل عدد قليل جداً من القـضاة واملـدَّعني                  
  . العامِّني وغريهم من املهنيني العاملني مع األطفال ومن أجلهم

هودها لتوفري التدريب جلميع املهنـيني      توصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف ج        -٢٣
العاملني مع األطفال ومن أجلهم، ال سيما بوسائل من ضمنها التدريب علـى أحكـام               

  . االتفاقية يف مرحلْيت التدريب ما قبل اخلدمة ويف أثناء اخلدمة

  التعاون مع اجملتمع املدين    
                ين وخطـة عمـل    تالحظ اللجنة اعتماد استراتيجية للتعاون مـع القطـاع املـد            -٢٤

 لتنفيذها، فضالً عن خطط لزيادة عدد املنظمـات غـري احلكوميـة           ٢٠١١-٢٠٠٧للفترة  
األعضاء يف اللجنة الوطنية حلقوق الطفل وتوسيع نطاق املساواة يف حقوق التصويت ليشمل             

 يف إعـداد    غري أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم التشاور مع اجملتمع املـدين           . هؤالء األعضاء 
التقرير الدوري الثاين وعدم كفاية التعاون يف صوغ التشريعات والسياسات يف اجملاالت اليت             
تتعلق باألطفال، وإزاء االفتقار إىل معايري الشفافية بشأن مشاركة املنظمات غري احلكومية يف             

زاء عـدم   وباإلضافة إىل ذلك، تشعر اللجنة بـالقلق إ       . أعمال اللجنة الوطنية حلقوق الطفل    
  . االعتراف باملسامهة الكبرية اليت تقدِّمها املنظمات غري احلكومية يف توفري اخلدمات

توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف الشفافية يف العالقات مع اجملتمع املـدين               -٢٥
والتشاور الوايف معه يف صوغ التشريعات والسياسات والربامج يف مجيع اجملـاالت الـيت            

فال، مبا يشمل مشاركته يف أعمال اللجنة الوطنية حلقوق الطفل ويف معـايري             تتعلق باألط 
   .االختيار بشأن املشاركة يف هذه األعمال

  )  من االتفاقية١٢؛ و٦؛ و٣؛ و٢املواد (املبادئ العامة   -٢  

  عدم التمييز    
مة هيئـة   بينما ترّحب اللجنة باعتماد قانون الوقاية واحلماية من التمييز وأحكام إلقا            -٢٦

ملكافحة التمييز، فإهنا تشعر بالقلق ألن القانون اجلديد ال يشمل صراحةً أسساً معّينة للتمييـز   
مما يشكِّل متييزاً، وهو ما قد يعرِّض للخطـر         " االستثناءات"وألنه ينّص على قائمة طويلة من       

علي جتاه األطفـال    وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء ممارسة التمييز الف       . املصاحل الفضلى للطفل  
الذين ينتمون إىل األقلِّيات، وخباصة مجاعة الروما، واألطفال يف مؤسسات الرعاية، وأطفال             

  . الشوارع، واألطفال ذوو اإلعاقة، واألطفال الذين خيالفون القانون
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توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف حتسني التشريعات املناهـضة للتمييـز              -٢٧
ايري الدولية واإلقليمية وبأن تشمل صراحةً مجيع أسس التمييز وتراعـي           جلعلها ممتثلة للمع  

وينبغي للدولة الطرف اّتخاذ مجيع التـدابري       . من القانون احلايل  " االستثناءات"رفع قائمة   
املالئمة ملنع أعمال التمييز ضّد األطفال وجربها واملعاقبة عليها، مبا يف ذلك من خـالل               

وتطلب اللجنة إدراج معلومات حمـدَّدة يف التقريـر         . ة التمييز ضمان فعَّالية هيئة مكافح   
الدوري القادم عن التدابري والربامج ذات الصلة باتفاقية حقوق الطفل اليت تضطلع هبـا              
الدولة الطرف ملتابعة إعالن وبرنامج عمل ديربان املُعتمدين يف املؤمتر العـاملي ملكافحـة              

انب وما يتصل بذلك من تعّصب، الذي ُعقد يف         العنصرية والتمييز العنصري وكره األج    
            ، والوثيقة اخلتامية الـيت اعُتمـدت يف مـؤمتر ديربـان االستعراضـي يف              ٢٠٠١عام  
  . ٢٠٠٩عام 

  املصاحل الفضلى للطفل    
بينما تالحظ اللجنة أن القانون اجلديد لقضاء األحداث يعترف باملصاحل الفـضلى              -٢٨

هنا تشعر بالقلق لكون هذا املبدأ غري ُمدرج بـشكل منـهجي يف             للطفل كمبدأ إرشادي، فإ   
التشريعات وكذلك يف اإلجراءات اإلدارية ذات الصلة وغري ُمطبَّـق علـى حنـو واٍف يف                

  . املمارسات العملية
توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر يف مجيع التـشريعات ذات الـصلة                -٢٩

 مـن االتفاقيـة، يف      ٣ل على النحو املبيَّن يف املادة       لضمان تضمني املصاحل الفضلى للطف    
وينبغـي للدولـة الطـرف      . التشريعات واللوائح ويف اإلجراءات القضائية واإلداريـة      

االضطالع مبزيد من العمل مبا يكفل إيالء املصاحل الفضلى للطفل االعتبار األساسـي يف              
  . مجيع اإلجراءات املتعلقة باألطفال

  لاحترام آراء الطف    
بينما تالحظ اللجنة إدراج مبدأ احترام آراء الطفل يف أجزاء من تشريعات الدولـة                -٣٠

الطرف، فإهنا تشعر باألسف ألن ذلك ال يتم بشكل منهجي وما زالت التشريعات ال تكفل               
حق الطفل يف أن ُتسَمع آراؤه يف مجيع اإلجراءات القضائية واإلدارية اليت تـؤثِّر يف الطفـل                 

وتشعر اللجنة كذلك باألسف لكون املواقف اجملتمعية التقليدية جتـاه          . ر قدراته ووفقاً لتطوّ 
  . األطفال حتّد من احترام آرائهم داخل األسرة ويف املدارس واجملتمع احمللّي واجملتمع بوجه عام

 من االتفاقية وآخذة يف احلسبان تعليق اللجنة        ١٢توصي اللجنة، يف ضوء املادة        -٣١
، بـأن   )CRC/C/CG/12(بشأن حق الطفل يف أن ُتـسَمع آراؤه         ) ٢٠٠٩(١٢العام رقم   

تكفل الدولة الطرف أن تراعي مجيع التشريعات ذات الصلة ضمان حـق الطفـل يف أن           
وباإلضافة إىل ذلك،   . ُتسَمع آراؤه يف اإلجراءات القضائية واإلدارية ووفقاً لتطّور قدراته        

وتيسري، داخل األسرة ويف املدارس واجملتمع      توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز        
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            احمللّي واجملتمع بوجه عام، احترام آراء األطفال ومـشاركتهم يف مجيـع األمـور الـيت               
   .تؤثِّر فيهم

  )من االتفاقية )أ(٣٧؛ و١٩؛ و١٧-١٣؛ و٨؛ و٧املواد (احلقوق املدنية واحلريات   -٣  

  تسجيل االسم واجلنسية والوالدة    
ترّحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف ومبا أحرزته من تقّدم يف جمال منـع حـاالت                 -٣٢

انعدام اجلنسية واحلّد منها من خالل إدخال حتسينات على إجراءات التسجيل املدين وإصدار             
غري أن اللجنة تشعر بالقلق ألنه ما زال مثة عدد مـن األطفـال يفتقـرون إىل        . وثائق اهلوّية 

هلوّية، وأكثرهم من أطفال الشوارع والروما، ولعدم وجـود اسـتراتيجية           التسجيل ووثائق ا  
وتـشعر اللجنـة    . أو إىل وثائق اهلوّية   /لتحديد األطفال الذين يفتقرون إىل تسجيل الوالدة و       

كذلك بالقلق لكون الوثائق اليت تثبت وضع األطفال الالجئني واألطفال اخلاضعني حلمايـة             
وتشعر اللجنة بقلق عميق ألن عدم      . ناء على طلب مقدَّم من حمامٍ     ثانوية ال يتم إصدارها إال ب     

وجود وثائق اهلوّية حيول دون حصول األطفال على خدمات التعليم واخلـدمات الـصحية              
  . واخلدمات العامة، مبا يف ذلك عالوات رعاية األطفال

  : حتثّ اللجنة الدول الطرف على ما يلي  -٣٣
ة لتحديد األطفـال الـذين يفتقـرون إىل      االضطالع بدراسة استقصائي    )أ(  

أو إىل وثائق اهلوّية واّتخاذ التدابري اإلدارية والقضائية الفورية لضمان          /تسجيل الوالدة و  
  تسجيل الوالدة بأثر رجعي وإصدار وثائق فيما خيّص هؤالء األطفال؛

وضمان توثيق وضع األطفال وسط الالجئني واألشـخاص اخلاضـعني            )ب(  
  نوية والتصديق عليه؛للحماية الثا

واّتخاذ تدابري فورية لضمان عدم رفض حصول األطفال الذي يفتقرون            )ج(  
إىل وثائق اهلوّية على خدمات التعليم واخلدمات الصحية واخلدمات العامة، مبا يف ذلـك              

  عالوات رعاية األطفال؛ 
يمـا  ومواصلة الوفاء بالتزاماهتا الدولية ورفع مستوى معايري احلمايـة ف           )د(  

                يتعلق باألطفال عدميي اجلنسية، ال سيما عن طريق وضع إجراء معـيَّن لتحديـد حالـة               
  ؛انعدام اجلنسية

              والتصديق على االتفاقية املتعلقة خبفـض حـاالت انعـدام اجلنـسية              )ه(  
ـ      ٢٠٠٦ واالتفاقية األوروبية لعام     ١٩٦١لعام   سية يف   بشأن تفادي حاالت انعدام اجلن

   .سياق خالفة الدول، التابعة جمللس أوروبا
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  احلفاظ على اهلوّية    
وألن التشريعات تسمح بأن ُيسجَّل     " السرِّي"تشعر اللجنة بالقلق إزاء ممارسة التبنِّي       -٣٤

بأمساء الوالدين بالتبنِّي وأالَّ ُتكَشف هوّية الوالدين الطبيعيني، وألن          األطفال الذين يتم تبنِّيهم   
نون ال يقتضي احلفاظ على املعلومات املتعلقة مبنشأ الطفل، ال سيما املعلومات املتعلقـة              القا

  .هبوّية الوالدين الطبيعيني، وكذلك التاريخ الطبِّي ذي الصلة
تدابري تشريعية وغريها مـن التـدابري   بتوصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف        -٣٥

ال الذين يتم تبنِّيهم، ال سيما املعلومـات        لضمان احلفاظ على املعلومات عن منشأ األطف      
املتعلقة هبوّية الوالدين الطبيعيني، وكذلك التاريخ الطبِّي ذي الصلة، وضـمان إطـالع             
          األطفال على حقيقة تبنِّيهم وإتاحة وصوهلم إىل هذه املعلومـات يف الـسّن ومـستوى               

  .التنمية املالئمني

   الوصول إىل املعلومات املناسبة    
تالحظ اللجنة والية جملس اإلذاعة الرامية إىل محاية األطفال مـن حمتـوى املـواد                 -٣٦

السمعيَّة والبصرِّية اليت ُيحتمل أن تلحق الضرر بتنميتهم اجلسدية والنفسية واألخالقيـة وأن             
بيد أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق إزاء        . اجمللس املذكور اضطلع بتدابري عّدة يف هذا الصدد       

 يلف اللغات وإزاء وجود حمتوى إبـاح      مكانية وصول األطفال إىل املعلومات املناسبة مبخت      إ
  .البصرية واملطبوعة - وغريه من احملتويات غري الالئقة يف الوسائط اإلعالمية السمعية

توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على مواصلة وتعزيز التدابري الراميـة إىل               -٣٧
هود لضمان حصول األطفال على املعلومات واملواد املالئمة هلم ومحاية        استمرار وزيادة اجل  

األطفال من املعلومات واملواد املؤِذية لرفاههم، ال سيما عن طريق إنفـاذ التـشريعات              
            واملبادئ التوجيهية القائمة والقيـام برصـد منـهجي حملتـوى الوسـائط اإلعالميـة               

             وذلك هبدف إزالـة املـواد اإلباحيـة وغريهـا مـن           البصرية واملطبوعة،    - السمعية
   .املواد املؤِذية

  التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    
بينما ترّحب اللجنة بتعزيز أحكام مناهضة التعذيب من خالل إدخال تعديالت على              -٣٨

 جلعل مؤسسة أمني املظامل متماشية      ٢٠٠٩ن أمني املظامل يف عام      القانون اجلنائي وتعديل قانو   
مع الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب، فإهنا تشعر بقلـق عميـق إزاء              
                  مــزاعم احلــبس االنفــرادي والعقــاب البــدين واســتخدام اهلــراوات يف املؤســسة 

  .اإلصالحية - التعليمية
 اللجنة بأن تتَّخذ الدولة الطرف تدابري فورية للتخلُّص من اهلراوات وإلغاء      توصي  -٣٩

، )ج(٣٧ومتاشياً مع املـادة     . اإلصالحية - استخدام العقاب البدين يف املؤسسة التعليمية     
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ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر يف استخدام احلبس االنفرادي يف املؤسسة املـذكورة              
   .ملمكنأو احلّد منه بالقدر ا

  العقاب البدين    
بينما تالحظ اللجنة حظر العقاب البدين يف املدارس ونظام العقوبات، تشعر اللجنة              -٤٠

بالقلق لعدم تفسري القانون الواجب التطبيق على أنه حيظر العقاب البدين يف املرتل، وتـشعر               
  .ألسرةكذلك بالقلق إزاء ارتفاع معّدل انتشار العقاب واالعتداء البدنيني يف ا

  : توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي  -٤١
  حظر العقاب البدين يف املرتل كمسألة عاجلة؛   )أ(  
االضطالع باستعراض للتشريعات احلالية هبـدف حتديـد الثغـرات يف       )ب(  

احلماية وإهناء استخدام العقاب البدين يف مجيع اجملاالت، من ضمنها يف املدارس ويف املرتل              
  نظام العقوبات، ويف أماكن الرعاية البديلة؛ ويف 

بشأن حـق   ) ٢٠٠٦(٨إيالء االعتبار الواجب لتعليق اللجنة العام رقم          )ج(  
الطفل يف احلماية من العقاب البدين وغريه من ضـروب العقوبـة القاسـية أو املهينـة                 

)CRC/C/GC/8 .(  

  متابعة دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضّد األطفال    
تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على وضع سلّم أولويات للقضاء على مجيع أشكال              -٤٢

وباإلشارة إىل دراسة األمم املتحدة بشأن العنـف ضـّد األطفـال     . العنف ضّد األطفال  
)A/61/299(توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي ، :  

ردة يف دراسة األمـم     اّتخاذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ التوصيات الوا        )أ(  
املتحدة بشأن العنف ضّد األطفال، مع مراعاة نتائج وتوصيات املـشاورات اإلقليميـة             

    / متـوز  ٧ إىل   ٥اليت ُعقدت يف سـلوفينيا يف الفتـرة         (اخلاصة بأوروبا وآسيا الوسطى،     
وعلى وجه اخلصوص، توصي اللجنة بأن تويل الدولة الطرف اهتمامـاً           ). ٢٠٠٥ هيولي

 : توصيات التاليةخاصاً لل

  حظر مجيع أشكال العنف ضّد األطفال؛ '١'
  ووضع سلّم أولويات للوقاية؛  '٢'
  والترويج لقيم عدم استخدام العنف ورفع مستوى الوعي؛  '٣'
  وتعزيز قدرات مجيع من يعملون مع األطفال ومن أجلهم؛ '٤'
  ؛وضمان املساءلة ووضع حّد لإلفالت من العقاب '٥'
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 الدراسة كأداة للعمل، بالشراكة مـع       واستخدام التوصيات الواردة يف     ) ب(  
اجملتمع املدين، ال سيما مبشاركة األطفال، لضمان محاية مجيع األطفال من مجيع أشـكال              
العنف البدين واجلنسي والنفسي ولكسب الزخم إلجراءات ملموسة وكـذلك، وعنـد            

  ؛ماعنف وتلك اإلساءة والتصدِّي هلاالقتضاء، حمدَّدة اآلجال تكفل منع مثل هذا ال
وتقدمي معلومات بشأن تنفيذ الدولة الطرف توصيات الدراسة وذلك يف            )ج(  

  التقرير الدوري القادم؛ 
والتماس املساعدة التقنية يف هذا اخلصوص من املمثِّل اخلـاص لألمـني              )د(  

، واملفوضّية  )اليونيسيف(العام املعين بالعنف ضّد األطفال، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة          
ومنظمة الصحة العاملية، وسائر الوكاالت ذات الـصلة ومـن           ية حلقوق اإلنسان،  السام

، )اليونسكو(ضمنها منظمة العمل الدولية، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة           
ومفّوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين              

  . املنظمات غري احلكومية الشريكةباملخدَّرات واجلرمية، وكذلك 

             ؛١١-٩؛ و )٢-١الفقرتـان    (١٨؛ و ٥املـواد   (البيئة األسـرية والرعايـة البديلـة          -٤  
  )  من االتفاقية٣٩؛ و)٤الفقرة  (٢٧؛ و٢٥؛ و٢١-١٩و

  البيئة األسرية    
، ٢٠٠٤تشعر اللجنة بالقلق ألنه، من خالل تعديل أدِخل على قانون األسرة يف عام          -٤٣

ُمنِحت مراكز العمل االجتماعي صالحية احلّد من حقوق الوالدين وتعليقها بـسبب عـدم              
كما تشعر اللجنة بالقلق ألن هذا التدبري يقطع االّتصال على          . السداد مبوجب التزامات النفقة   

حنو ال ضرورة له بني الوالدين والطفل ورمبا يؤدِّي إىل انتهاك حق الطفل يف احملافظة علـى                  
  ). ٩ من املادة ٣الفقرة (القات شخصية واتصاالت مباشرة مع كال والديه ع

  : توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي  -٤٤
إزالة اختصاص مراكز العمل االجتماعي يف احلّد من حقوق الوالـدين             )أ(  

 فقـط   وتعليقها وضمان أال ُتعلَّق حقوق الوالدين إال من ِقبل قاضٍ خمتص وعند الضرورة            
  من أجل توفري احلماية الفورية للطفل وحلماية مصاحله الفضلى؛ 

اّتخاذ مجيع التدابري والربامج املالئمة لتقدمي املساعدة إىل الوالدين يف أداء   )ب(  
مسؤولياهتما جتاه تربية الطفل، مبا يف ذلك من خالل وضع برامج ترمي إىل حتسني مهارات 

  ).واختصاصاهتما(الوالدين 
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  رداد النفقة للطفلاست    
              تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تدابري كفئـة ترمـي إىل ضـمان اسـترداد                 -٤٥

  . النفقة للطفل
  : توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي  -٤٦

حتديد تدابري بديلة السترداد النفقة للطفل من الوالدين القادرين علـى             )أ(  
 دفع النفقة والنظر يف إنشاء صندوق لضمان الوفاء بالتزاماهتمـا           السداد اللذين يرفضان  

  بالنفقة اليت استحقَّ أداؤها فيما جيري تفعيل تدابري اإلنفاذ يف هذا الصدد؛
والنظر يف التصديق على اتفاقيات الهاي املتعلقة باالعتراف بـالقرارات         )ب(  

نون الساري على التزامات النفقة،     ذات الصلة بالتزامات النفقة وتنفيذها، واملتعلقة بالقا      
واملتعلقة باالختصاص والقانون الساري واالعتراف واإلنفاذ والتعاون يف جمال املـسؤولية     

  . األبوية وتدابري محاية األطفال

  األطفال احملرومون من العيش يف بيئة أسرية    
امة نظام الكفالة   بينما ترّحب اللجنة باخلطوات اإلجيابية يف سياق حلّ املؤّسسات وإق           -٤٧

النهج املُجزَّأ املُتَّبع يف محاية الطفل يف كـل مـن           : احلضانية، فإهنا تشعر بالقلق جرَّاء ما يلي      
السياسات وتنفيذها؛ وكون عدد كبري من األطفال ما زالوا ُموَدعني يف مؤّسسات الرعايـة،              

عة دورية حلاالت    سنوات؛ وعدم وجود مراج    ٣مبا يف ذلك األطفال الذين تقلّ أعمارهم عن         
اإليداع يف مؤّسسات الرعاية ورصد تلك احلاالت؛ وما ُيفاد عن وجود إسـاءة معاملـة يف            

  . مؤّسسات الرعاية البديلة
  : توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي  -٤٨

  ضمان االتِّساق يف السياسات وتنفيذها على حّد سواء يف محاية الطفل؛   )أ(  
م باستعراض ورصد دوريني وافيني لعمليـات اإليـداع يف   وضمان القيا   )ب(  

  مجيع أماكن الرعاية البديلة لضمان تطبيق املعايري ومنع إساءة املعاملة؛ 
ومواصلة واستكمال عملية حلّ املؤّسسات وضمان، كمسألة عاجلـة،           )ج(  

   سنوات يف املؤّسسات؛٣عدم إيداع األطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 
              الـواردة يف   - املبادئ التوجيهية للرعاية البديلـة لألطفـال         ومراعاة  )د(  

  / تـشرين الثـاين    ٢٠، واليت اعُتمدت يف     ٦٤/١٤٢قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة      
  .  يف مجيع التدابري املتعلقة باألطفال الذي ال يعيشون يف بيئة أسرية٢٠٠٩نوفمرب 
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  التبنِّي    
ومات اليت قُدِّمت يف أثناء احلوار، وتوصي بأن تضع الدولـة           تالحظ اللجنة املعل    -٤٩

، حبيث ال ُينظر يف التبنِّـي  "مبدأ تفريع السلطات"الطرف ضمانات مناسبة لكفالة احترام    
   .على املستوى الدويل إال بعد استنفاد كل إمكانيات التبنِّي على املستوى الداخلي

  اإلساءة واإلمهال    
عديالت اليت أدِخلت على القانون اجلنائي الذي يتصدَّى للعنـف          ترّحب اللجنة بالت    -٥٠

 من قانون التغيريات والتعديالت اليت أدِخلت على القـانون          ١٢٢ من املادة    ١٩البند  (املرتيل  
          ، يف قانون األسـرة لتعريـف مفهـوم اإلسـاءة          ٢٠٠٤وبإضافة أحكام، يف عام     ) اجلنائي

أو اإلمهال الشديد لألطفال، على أساس حتديد احملاكم اليت جيوز هلا أن تلغي حقوق الوالدين               
. وتسمح باستهالل محاية احملكمة، بصرف النظر ما إذا كانت اإلجراءات اجلنائية قد بـدأت             

بيد أن اللجنة تظلّ تشعر بالقلق إزاء ازدياد عدد حاالت االعتداء البدين واجلنسي والعنـف               
سي اليت ُتمارس ضّد األطفال يف املرتل واملدارس وألنه مل يتلقَّ مساعدة بـشكل فعلـي                النف

  . سوى عدد ضئيل من األطفال ضحايا العنف املرتيل
توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على تعزيز الوقاية، واّتخاذ تدابري لضمان              -٥١

 واجلنسي يف املرتل واملـدارس،      إنفاذ التشريعات، ومعاقبة مرتكيب جرائم االعتداء البدين      
وضمان حصول األطفال الضحايا على خدمات اإلنعاش وإعادة التأهيل واالندماج مـن            

  .جديد يف األسرة

؛ ٢٦؛ و ٢٤؛ و ٢٣؛ و )٣الفقـرة    (١٨؛ و ٦املواد  (الصحة األساسية والرعاية الصحية       -٥  
  ) من االتفاقية) ٣-١الفقرات  (٢٧و

  األطفال ذوو اإلعاقة    
حظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف يف تطوير مراكز الرعايـة النهاريـة              تال  -٥٢

لألطفال ذوي اإلعاقة، لكنها تشعر بالقلق إزاء استمرار عدم كفايـة اخلـدمات التعليميـة               
وعلـى  . واالجتماعية والصحية لألطفال ذوي اإلعاقة وأسرهم داخل بيئتهم املعيشية الذاتية         

للجنة أنه ما زال مثة عقبات كثرية تعترض سبيل ضمان املساواة يف            وجه اخلصوص، تالحظ ا   
  . حصول األطفال ذوي اإلعاقة على التعليم

 من االتفاقية وآخذة    ٢٣توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف، وفقاً للمادة           -٥٣
بشأن حقوق األطفـال ذوي اإلعاقـة       ) ٢٠٠٦(٩يف اعتبارها تعليق اللجنة العام رقم       

)CRC/C/GC/9(            العمل على تقوية التدابري الرامية إىل محاية وتعزيز حقوق األطفال ذوي ،
  :اإلعاقة بوسائل من ضمنها ما يلي
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وضع سياسة شاملة حلماية األطفال ذوي اإلعاقة ومن أجل حـصوهلم             )أ(  
  على قدم املساواة على اخلدمات االجتماعية والتعليمية وغريها من اخلدمات؛

 أكرب من اجلهود إلتاحة املوارد الالزمة، وخباصة علـى          االضطالع بقدر   )ب(  
املستوى احمللّي، ولتعزيز وتوسيع الربامج القائمة على اجملتمع احمللّي واليت تركِّـز علـى              

  األسرة، مبا يف ذلك جمموعات دعم الوالدين؛
مواصلة اجلهود الرامية إىل ضمان متكَّن األطفال ذوي اإلعاقة، مبن فيهم             )ج(  
           عاقات اخلَلِقيَّة املعتدلة والشديدة، من ممارسـة حقّهـم يف التعلـيم إىل أقـصى               ذوو اإل 

  حّد ممكن؛ 
هتيئة الظروف املالئمة ملشاركة األطفال ذوي اإلعاقة يف وضع وتنفيـذ             )د(  

  وتقييم الربامج املوجَّهة حنوهم؛ 
وي اإلعاقة، مثل   توفري التدريب للموظفني املهنيني العاملني مع األطفال ذ         )ه(  

  . املعلمني والعاملني االجتماعيني والعاملني يف جمال الرعاية الصحية

  الصحة واخلدمات الصحية    
بينما ترّحب اللجنة مبا حتقَّق من معّدالت اخنفاض كبرية يف وفيات الّرضع ووفيات               -٥٤

قضاء يف السنوات  سنوات واألمراض املعدية املسّجلة، وبال٥األطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 
األخرية على االضطرابات النامجة عن نقص اليود، فإهنا تشعر بالقلق ألن معّدالت وفيـات              
الرّضع يف صفوف أطفال الروما ما زالت أعلى من املتوسِّط الوطين، وألن معّدل الوفيات يف               

باينات القائمة وتشعر اللجنة كذلك بالقلق إزاء الت. فترة ما حول الوالدة هو األعلى يف املنطقة
بني املناطق الريفية واملناطق احلضرية يف احلصول على خدمات الرعاية الصحية وألن األطفال             
الالجئني واألطفال قيد الرعاية اإلنسانية الذين يفتقرون إىل مستندات على النحـو املالئـم              

  . ُيرفضون من تلقِّي العالج الطبِّي
          ف رفع املستوى الصحي وسط األطفـال،   توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطر       -٥٥

  : ال سيما مبا يلي
تعزيز اجلهود الرامية إىل اتِّقاء وفيات الرّضع وخفض معـّدالهتا وسـط              )أ(  

  اجملتمع احمللّي للروما؛
وزيادة جودة وتوفُّر اخلدمات الصحية مبا حيقِّق إزالة التباينات بني املناطق   )ب(  

  ة؛ احلضرية واملناطق الريفي
وضمان توفري املساعدة الطبية والرعاية الصحية الالزمتني جلميع األطفال          )ج(  

مع التركيز على تطوير الرعاية الصحية األوَّلية، ال سيما عن طريق توسيع نطاق تغطيتها              
  لتشمل األطفال الذين ينتمون إىل أكثر قطاعات السكَّان ضعفاً؛
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 قبل الوالدة وما بعدها لألمهات      ورفع مستوى جودة الرعاية الصحية ما       )د(  
  . هبدف اتِّقاء الوفيات يف فترة ما حول الوالدة

  الرضاعة الطبيعية    
ترّحب اللجنة بإدراج أحكام املدونة الدولية لتسويق بدائل لنب األم، يف كـل مـن                 -٥٦

ات قانون األمان الغذائي وقانون محاية املستهلك، وبضمان القانون إجازة مدفوعة األجر وفتر           
غري أن اللجنة تشعر باألسف ألن معّدل الرضاعة الطبيعيـة         . راحة من أجل الرضاعة الطبيعية    

اخلالصة آخذ يف االخنفاض؛ وألن روابط طّب األطفال اليت تقوم مبراقبـة إعمـال املبـادئ                
التوجيهية للرضاعة الطبيعية تتقبَّل رعاية صناعة غذاء األطفال؛ وألن منتجات صناعة غـذاء             

شائع تروجيها على نطاق واسع يف عيادات الوالدة "  أشهر٤لفترة "ل اليت ُتوسم بعالمة األطفا
  .ومتاحة يف الصيدليات وحمالَّت املخازن الكربى

توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على إنفاذ التشريعات القائمة، وتعزيـز              -٥٧
، واالمتثال للمدونة الدوليـة     اجلهود الرامية إىل ترويج ممارسات الرعاية الطبيعية اخلالصة       

  . لتسويق بدائل لنب األم

  صحة املراهقني    
تالحظ اللجنة أن برنامج األمومة اآلمنة حيدِّد أولويات للحصول علـى املعلومـات       -٥٨

واملشورة بشأن منع محل املراهقات وإجهاضهن، فضالً عن مالحظتها خطط الدولة الطرف            
غري أن اللجنة تـشعر بـالقلق إزاء ارتفـاع          .  يف املدارس  الرامية إىل إدخال التربية اجلنسية    

املعّدالت يف حاالت الوالدة واإلجهاض لدى املراهقات، ال سيما وسط الفتيـات اللـوايت              
ينتمني إىل الروما وغريها من اجملتمعات احمللّية لألقلِّيات، وإزاء االخنفاض الكـبري يف تـوفُّر               

. راهقات يف املناطق الريفية، وإزاء عدم احتـرام الـسرِّية         الرعاية الصحية اإلجنابية للفتيات امل    
وباإلضافة إىل ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تدابري وقائية وخـدمات إعـادة               

  . التأهيل لألطفال الذين يتعاطون املخّدرات أو الكحول
  : توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي  -٥٩

ني على خدمات املشورة السرِّية املالئمة ألعمارهم       ضمان حصول املراهق    )أ(  
  وبرامج التدريب على املهارات احلياتية يف مجيع املناطق واجملتمعات احمللّية يف البلد؛ 

تعزيز اجلهود الرامية إىل زيادة املعلومات واملعارف املتعلقـة بالـصحة             )ب(  
 املراهقات، ووضع بـرامج  واحلقوق اإلجنابية من أجل احلّد من عدد حاالت احلمل وسط  
  مالئمة للمراهقات ملساعدة األمهات املراهقات وأطفاهلن؛

وضع تدابري وقائية وخدمات إعادة التأهيل فيما خيص األطفال الـذي             )ج(  
  يدمنون على املخّدرات والكحول؛
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اختّاذ املزيد من التدابري، مبا يف ذلك ختصيص موارد بشرية ومالية وافيـة           )د(  
 خدمات تقدمي املشورة والرعاية وإعادة التأهيل لألطفال على حنـو يراعـي             لدعم تطوير 

           عتبار تعليـق اللجنـة العـام      اجلوانب الثقافية والسرِّية ووضع املراهق، مع األخذ يف اال        
  ).CRC/GC/2003/4(ن صحة املراهقني وتنميتهم يف سياق االتفاقية أبش) ٢٠٠٣(٤رقم 

  الصحة العقلية     
يط اللجنة علماً بقلق الدولة الطرف لكون برامج الترويج والوقاية بعيدة كـل    حت  -٦٠

البعد عن تلبية احتياجات األطفال واملراهقني، وتوصي بأن تضع الدولة الطرف سياسـة             
شاملة خاصة بالصحة العقلية لألطفال واملراهقني، تتضّمن مجيع املكوِّنات اإللزامية علـى            

 منظمة الصحة العاملية بشأن، يف مجلة أمور، تـرويج الـصحة            النحو املُوَصى به من ِقبل    
االضطرابات العقلية يف إطار الرعاية األوَّلية، وخـدمات الـصحة           العقلية، والوقاية من  

العقلية اليت ُتقدَّم إىل املرضى اخلارجيني والداخليني، وذلك هبدف حتسني الصحة العقليـة             
  . والرفاه العاطفي لألطفال

  التقليدية الضارَّة املمارسات     
 عاماً، فإهنـا تـشعر      ١٨    ببينما تالحظ اللجنة حتديد السّن القانوين األدىن للزواج           -٦١

بالقلق إزاء ممارسة الزجيات املبكِّرة والقسرية للفتيات يف بعض اجملتمعات احمللّية، مبا يف ذلـك             
تقارير الواردة عن حاالت بيـع      الزجيات التقليدية غري املُسجَّلة لدى السلطات املعنية، وإزاء ال        

األطفال لغرض الزواج، وتالحظ أيضاً أن هذه املمارسات ميكـن أن تتفـاقم يف أوقـات                
  .املصاعب االقتصادية

  : حتثّ اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٦٢
القيام صراحةً بتجرمي الزجيات املبكِّرة والقسرية ومالحقة املسؤولني عن           )أ(  

  اً؛ هذه األعمال قضائي
وإنفاذ التشريعات القائمة وضمان عدم السماح بزجيات األطفال الذين           )ب(  

 عاماً إال يف حاالت استثنائية يرافقها قرار قضائي وعنـدما فقـط             ١٨تقلّ أعمارهم عن    
  ُيحقِّق ذلك املصاحل الفضلى للطفل؛

واالضطالع بدراسات استقصائية لتقدير عدد األطفال الذين يتضرَّرون          )ج(  
الزجيات املبكِّرة والقسرية، مبا يف ذلك الزجيات التقليدية غري املُسجَّلة لدى السلطات            من  

  املعنية، من أجل وضع تدابري هادفة للحّد من هذه املمارسة واستئصاهلا؛ 
وتوفري التدريب والدعم للمهنيني العاملني مع األسر واألطفـال حـىت             )د(  

ج املبكِّر والقسري، والعمل مع اجملتمعـات       ميكنهم مساعدة من هم عرضة ملخاطر الزوا      
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احمللّية املتضرِّرة، واالضطالع حبمالت توعية بشأن اآلثـار الـسلبية للـزواج املبكِّـر              
  .والقسري، ال سيما ما ميّس منها حقوق البنات وتنميتهن

   مستوى املعيشة    
تبعدة اجتماعياً على   تالحظ اللجنة أنه مت حتديد أطفال األسر احملرومة اقتصادياً واملُس           -٦٣

أهنم حيظون باألولوية حسبما جاء يف ردود الدولة الطرف كما تالحظ املعلومات اليت تفيـد              
بأن العمل جار على وضع استراتيجية وطنية للحّد من الفقر واالستبعاد االجتماعي ووضـع              

عـالوات  بيد أن اللجنة تشعر بالقلق ألن نظـام         . برنامج وطين لتطوير احلماية االجتماعية    
األطفال ذو طابع متييزي ويستبعد األطفال الذي هم يف حاالت ضعف، حيث إنه ُمقَتـصر               

ما مستخدمون أو مشمولون إعلى األطفال الذين حيضرون إىل املدرسة بانتظام والذين آباؤهم 
  .فعلياً ضمن إطار أحد خمطَّطات احلماية االجتماعية

ضع سلّم أولويات يكفل محاية مستوى      توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بو        -٦٤
معيشي واٍف لألطفال الذي هم يف حاالت ضعف، مبا يشمل ما هو قادم من تـشريعات                
واستراتيجيات وبرامج للحماية االجتماعية، وال سيما يف جمال توزيع عالوات األطفال،           

. لدولـة وضمان أن ُيالحظ ذلك يف املمارسة العملية من ِقبل املؤّسسات ذات الصلة يف ا             
وينبغي للدولة الطرف أن تتَّخذ تدابري فورية إلزالة مجيع أشكال التمييز يف توزيع عالوات   

   .األطفال وغريها من أشكال الرعاية االجتماعية

  ) من االتفاقية٣١؛ و٢٩؛ و٢٨املواد (التعليم، واألنشطة الترفيهية والثقافية   -٦  

  نيالتعليم مبا يشمل التدريب والتوجيه املهني    
تالحظ اللجنة أن احلق يف التعليم مكفول مبوجب القانون جلميع املواطنني وأطفـال               -٦٥

عدميي اجلنسية املقيمني، وأنه ُبِذلت جهود لتحسني نوعية التعليم، وأن الدولة الطرف تعتـزم   
إدخال نظام التحويالت النقدية املشروطة هبدف تشجيع األطفال على االلتحاق باملـدارس            

  : غري أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي. واحلضور فيهاالثانوية 
وجود عوائق تعترض سبيل احلصول على التعليم لألطفال الذين يفتقـرون             )أ(  

  إىل وثائق تسجيل الوالدة ووثائق اهلوّية واألطفال ذوي اإلعاقة وأطفال الشوارع؛ 
رس، وهو ما أدَّى ووجود اّتجاه متزايد حنو الفصل على أسس عرقية يف املدا  )ب(  

إىل تباينات يف نوعية التعليم وحمدودية الفرص املتاحة لألطفال الذين ينتمـون إىل خمتلـف               
  اجملتمعات احمللّية حيال التفاعل مع بعضهم البعض، وإىل تكثيف العنف بني اجلماعات العرقية؛

واستمرار اخنفاض معّدالت االلتحـاق باملـستوى املدرسـي االبتـدائي             )ج(  
كماله بالنسبة ألطفال الروما، ال سيما البنات منهم، علماً بأن أطفال الروما يعانون من              واست

  العزل واملعاملة التمييزية يف املدارس؛
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والزعم بأن أطفال الروما ُمَمثّلون متثيالً زائداً عن احلّد يف املدارس املخّصصة       )د(  
 إىل هذه املدارس ال يتم من ِقبل        لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة وأن قرار إحالة األطفال       

  أفرقة متعدِّدة التخّصصات وعلى أساس معايري موضوعية؛ 
واخنفاض نسبة توفُّر التنمية والتعليم الشموليني ملرحلة الطفولـة املبكِّـرة             )ه(  

   وكذلك املرافق واملؤّسسات الالزمة هلذه املرحلة؛
النقسام والـرتاع وسـط     واحتمال أن يكون التعليم الديين أحد عوامل ا         )و(  

األطفال يف املدارس وال يساهم بالقدر الكايف يف إشاعة روح التفاهم والتسامح والـصداقة              
) د(١فيما بني مجيع اجلماعات العرقية والدينية على النحو املنصوص عليه يف الفقرة الفرعيـة              

  .  من االتفاقية٢٩من املادة 
   :ا يليتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مب  -٦٦

االضطالع بتدابري فورية لضمان عدم حرمان األطفال من احلصول على            )أ(  
  التعليم على أي أساس كان؛ 

واستحداث خدمات متخّصصة لتهيئة أطفال الشوارع مبا يكفل إعـادة            )ب(  
  إدماجهم ضمن النظام املدرسي؛ 

ـ            )ج(   دارس والعمل مع اجملتمعات احمللّية على تشجيع التحاق األطفـال بامل
املختلطة عرقياً وتوفري اإلمكانيات يف املمارسة العملية لألطفال من خمتلف اجملتمعات احمللّية    

وينبغي . للدراسة معاً بطريقة تتيح تفاعلهم اليومي وإمكانيات تعّرفهم إىل بعضهم البعض          
للدول الطرف االضطالع بتدابري فورية تعمل يف اّتجاه معاكس الّتجاه الفـصل احلـايل              

   الوطين واإلقليمي والبلدي؛-قائم على أسس عرقية وذلك على مجيع املستويات ال
بشأن ) ٢٠٠١(١وتوصي اللجنة، آخذة يف االعتبار تعليقها العام رقم           )د(  

 من االتفاقية، بأن تـستثمر      ٢٩ من املادة    ١والفقرة  ) CRC/GC/2001/1(أهداف التعليم   
ر املناهج الدراسية والكتب املدرسية وغريها      الدولة الطرف يف تدريب املعلمني، ويف تطوي      

من الوسائل التعليمية املساعدة مبا يكفل الترويج النشط للتفاهم والـسالم والتـسامح             
والتضامن والتماسك بأوجههما املتعدِّدة الثقافات يف أوساط خمتلف اجملتمعـات احمللّيـة            

  العرقية والدينية؛ 
 إىل إدماج أطفال الرومـا يف التعلـيم         ومواصلة وتعزيز التدابري الرامية     )ه(  

         العام، وخباصة عن طريق توعية املعلمني وغريهم من املهنيني ومساعدة األسر اليت تعيش يف  
  ضائقة اقتصادية؛

وتعزيز التدابري الرامية إىل ضمان أن يستند القرار الذي ُيحال مبوجبـه              )و(  
ة، وأن ُيتَّخذ من ِقبل فريق من املهنـيني         األطفال إىل مدارس خاصة، إىل معايري موضوعي      
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متعدِّد التخّصصات، وأن خيضع الستعراض دوري، وأن يأخذ يف املراعاة الواجبة اخللفية            
  اقتصادية؛  - اللغوية والثقافية للطفل، وأال يستند إىل أسباب اجتماعية

، وتعزيز وتطوير وضمان احلصول على تنمية الطفولة املبكِّرة والتعلـيم           )ز(  
االقتصادي، مـع    - وخباصة لألطفال املُعرَّضني ملخاطر تأخُّر التنمية واحلرمان االجتماعي       

بشأن إعمال حقوق األطفـال يف مرحلـة        ) ٢٠٠٥ (٧مراعاة تعليق اللجنة العام رقم      
  ؛ )CRC/C/GC/7(الطفولة املبكِّرة 

يـة  وتنفيذ خطط إلدخال التعليم اإلجنايب يف كل من املـدارس االبتدائ            )ح(  
  والثانوية حسبما أشري إىل ذلك يف أثناء احلوار؛ 

وضمان أن يكون التعليم الديين اختيارياً، مع األخذ يف االعتبار املصاحل             )ط(  
الفضلى للطفل، وأن يتم بطريقة تساهم يف إشاعة روح التفاهم والتسامح والصداقة فيما             

) د(١عليه يف الفقرة الفرعيـة      بني مجيع اجلماعات العرقية والدينية على النحو املنصوص         
  . من االتفاقية٢٩املادة  من

            ، الفقـرات  ٣٧ و ،٤٠ و ،٣٩ و ،٣٨ و ،٣٠ و ،٢٢املـواد   (تدابري احلمايـة اخلاصـة        -٧  
  )  من االتفاقية٣٦-٣٢ و،)د(-)ب(

  األطفال طالبو اللجوء واألطفال الالجئون     
ولية عن الرعاية الـصحية واحلمايـة       تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف تتولَّى املسؤ        -٦٧

 ١االجتماعية والسكن لطاليب اللجوء والالجئني واألشخاص قيد احلماية الثانوية اعتباراً من             
وعلى الرغم من البيان الذي أدىل به وفد الدولة الطرف يف هـذا            . ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين 

         د واملنفـصلني عـن ذويهـم      الصدد، تشعر اللجنة بالقلق ألن األطفال غري املصحوبني بأح        
  . ال جيري على الدوام تعيني وصي هلم وال يتم إسكاهنم بشكل منفصل عن الكبار

توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تعيني وصي لألطفال غري املصحوبني بأحد   -٦٨
واملنفصلني عن ذويهم وإسكاهنم بشكل منفصل عن الكبار، وبطمأنة األطفال مـن بـني            

ئني وطاليب اللجوء إىل احلصول على التعليم والرعاية الصحية واحلماية االجتماعيـة    الالج
بشأن معاملة األطفـال غـري      ) ٢٠٠٥(٦مراعاة تعليق اللجنة العام رقم      واإلسكان، مع   

  ).CRC/GC/2005/6(املصحوبني بأحد واملنفصلني عن ذويهم خارج بلد منشئهم 

  ألطفالاالستغالل االقتصادي مبا يشمل عمل ا    
بينما تالحظ اللجنة أن قانون عالقات العمل ينّص على أن احلّد األدىن لسّن القبول                -٦٩

 عاماً حيّق هلـم     ١٨ عاماً وأن األشخاص العاملني الذين تقلّ أعمارهم عن          ١٥يف العمل هو    
التمّتع حبماية خاصة، فإهنا تشعر بالقلق إزاء الضعف الذي يشوب تنفيذ القوانني والسياسات             
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اخلاصة بعمل األطفال، وانتشار عمالة األطفال يف القطاع غري الرمسي، ال سيما التسوُّل والبيع 
  . يف الشوارع وعند التقاطعات، يف زوايا الشوارع ويف املطاعم

توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على تعزيز تنفيذ قوانني وسياسات العمل              -٧٠
ية إىل عمل األطفال من أجل وقاية األطفال املعرَّضني         والتحقيق يف األسباب اجلذرية املؤدِّ    

  .ملخاطر عمالة األطفال، ال سيما يف االقتصاد غري الرمسي

  أطفال الشوارع     
بينما تالحظ اللجنة وضع بروتوكول لعالج أطفال الشوارع، فإهنا تشعر بقلق عميق              -٧١

عدم إحراز تقدُّم حنـو إجيـاد       إزاء تنامي عدد هؤالء األطفال، ومعظمهم من الروما، وإزاء          
حلول دائمة، وضمان محاية األطفال، وحصول األطفال على التعليم وتوصُّلهم إىل االندماج            

وباإلضافة إىل ذلك، وبينما تالحظ اللجنة فتح مراكز للرعاية النهارية خـارج            . االجتماعي
ن اثـنني للرعايـة     سكويب، تشعر اللجنة بالقلق ألنه ال ُيوجد يف الوقت الراهن سوى مركزي           

  . النهارية مملوكني للدولة يوفِّران احلماية ألطفال الشوارع يف العاصمة
  : توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي  -٧٢

توفري احلماية واملساعدة الوافيتني ألطفال الشوارع من أجل إنعاشـهم            )أ(  
ذرية يف هذا الصدد، وذلك وإعادة اندماجهم ووضع استراتيجية شاملة تعاجل األسباب اجل       

  بالتعاون مع املنظمات اليت تساعد هؤالء األطفال؛ 
ورفع مستوى الوعي العام حبقوق واحتياجات أطفال الشوارع ومكافحة           )ب(  

  املفاهيم اخلاطئة وأوجه التحامل حياهلم؛ 
وضمان أن يتم التشاور مع أطفال الشوارع عند ختطيط برامج ُمصمَّمة             )ج(  

   .ز أوضاعهم املعيشية وحتسني تنميتهملغرض تعزي

  االستغالل واالعتداء اجلنسيني     
تالحظ اللجنة تزايد الوعي واجلهود املبذولة بشأن منع ومكافحة االعتداء اجلنـسي              -٧٣

على األطفال، مبا يف ذلك إنشاء هيئة وطنية للتنسيق والبحوث اجلارية واألنشطة التدريبيـة              
تشعر بالقلق إزاء التقارير الواردة عن ارتفاع عدد حاالت االعتداء بيد أن اللجنة  . ذات الصلة 

 ١٨٨واالستغالل اجلنسيني اليت متارس على األطفال، وألنه ال يتمتَّع باحلماية مبوجب املـادة         
 ١٤االعتداء اجلنسي على األطفال الذين تقلّ أعمارهم عن         "حتت عنوان   (من القانون اجلنائي    

 عاماً، وألنه، يف حاالت االغتصاب، يقع       ١٤ذين تقلّ أعمارهم عن     سوى األطفال ال  ") عاماً
وباإلضافة إىل ذلـك،    .  عاماً ١٤عبء اإلثبات على عاتق الطفل الضحيِّة إذا زاد عمره على           

تشعر اللجنة بالقلق أيضاً لكون األحكام املتعلقة باالعتداء اجلنسي على األطفال اليت تصدرها             
  .  قصرية ومقترنة بوقف التنفيذبعض احملاكم هي، يف معظمها،
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 تقـلّ   نتوصي اللجنة بأن توفِّر الدولة الطرف محاية متساوية جلميع األطفال الذي            -٧٤
 عاماً من جرمية االعتداء اجلنسي على األطفال، ال سيما إزالة عـبء             ١٨أعمارهم عن   

 اجلناة   عاماً، وضمان مالحقة   ١٤اإلثبات الواقع على األطفال الذي تزيد أعمارهم على         
وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تـصدِّق  . ومعاقبتهم على ارتكاب هذه اجلرائم 

               على اتفاقية جملس أوروبا حلماية األطفـال مـن االسـتغالل واالعتـداء اجلنـسيني،               
  .٢٠١٠لعام 

  بيع األطفال واالّتجار هبم وخطفهم    
ى اعتماد خطة عمل جديدة ملكافحة االّتجار       تالحظ اللجنة أن العمل جار حالياً عل        -٧٥

، وأن مثة أيـضاً     ٢٠٠٥باألطفال، وأن مثة آلية وطنية إلحالة ضحايا االّتجار تعمل منذ عام            
غري أن اللجنـة    . ٢٠٠٦برناجماً إلعادة االندماج االجتماعي للضحايا األطفال قائم منذ عام          

دة يف اّتجاه حدود الدولة الطرف وانطالقاً       تشعر بالقلق إزاء االّتجار باألطفال ألغراض متعدِّ      
  . منها وداخلها

توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على مواصلة وزيادة اجلهود الراميـة إىل               -٧٦
منع جرائم بيع األطفال واالّتجار هبم ومحاية األطفال من هذه اجلرائم وتعزيـز تـدابري               

  :مالحقة مرتكبيها قضائياً، وال سيما ما يلي
  تنفيذ التشريعات الوطنية ملكافحة االّتجار باألشخاص تنفيذاً كامالً؛   )أ(  
والقيام بربامج لبناء قدرات املوظفني املعنيني بإنفاذ القـانون والقـضاة             )ب(  

  واملدَّعني العامِّني؛ 
والتحقيق يف مجيع حاالت البيع واالّتجار ومالحقتها قـضائياً لتفـادي             )ج(  

  اإلفالت من العقاب؛ 
وتعزيز التدابري الرامية إىل محاية الضحايا األطفال وضمان حصوهلم على            )د(  

            املساعدة االجتماعية والنفسية الـيت تراعـي وضـع الطفـل مـن أجـل إنعاشـهم                
  وإعادة إدماجهم؛ 

ومعاجلة األسباب اجلذرية لبيع األطفال واالّتجار باألطفال واختطافهم،          )ه(  
 اهتمام خاص لألسر فيما تضعه من برامج ملكافحة الفقر، وذلك           ال سيما من خالل إيالء    

   من أجل منع التسّرب من املدارس والتمييز القائم على نوع اجلنس؛
واالضطالع بأنشطة لرفع مستوى الوعي، بالتعاون مع املنظمات غـري            )و(  

ن أخطار احلكومية ووسائط اإلعالم، من أجل جعل كل من الوالدين واألطفال على بيِّنة م   
  .هذه اجلرائم وعواقبها
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  اخلطوط اهلاتفية املخّصصة لتقدمي املساعدة    
بينما تالحظ اللجنة وجود خطوط هاتفية جمانية إلنقاذ الـضحايا مـن األطفـال                -٧٧

 ساعة يومياً بإدارة إحدى املنظمات غري احلكومية، فإهنا تشعر          ٢٤والشباب تعمل على مدار     
 للدعم املايل الطويل األجل وال ميكن الوصول إليهـا إال عـن             بالقلق ألن هذه اخلدمة تفتقر    

  . طريق عامل هاتف حمدَّد واحد وال ميكن الوصول إليها كذلك باهلواتف احملمولة
ن تكفل الدولة الطرف استمرارية وجود خط هاتفي جماين لتقدمي          أتوصي اللجنة ب    -٧٨

صيص مـوارد وافيـة هلـذا        ساعة يومياً، بوسائل من ضمنها خت      ٢٤املساعدة على مدار    
الغرض، وتوسيع نطاق قدرته على تلقِّي املكاملات من مجيع عاملي االتصاالت الـسلكية             
والالسلكية، وختصيص العدد األورويب املنسَّق السداسي األرقام هلذا اخلط واالعتراف به           
كمصدر للمعلومات والبيانات لغرض وضع السياسات والتشريعات املتعلقـة حبقـوق           

  . فال، وكأداة تساعد على التبكري يف عمليات التدخُّل واملنعاألط

  إدارة شؤون قضاء األحداث    
تالحظ اللجنة إنشاء جملس لوقاية األحداث من اجلنوح ووجود خطـط لتحـسني               -٧٩

اإلصالحية اليت مت نقلها إىل مبىن سجن سكويب عقب وقوع  - األوضاع يف املؤّسسة التعليمية
  : جنة تشعر بالقلق إزاء ما يليبيد أن الل. الرتاع

 عاماً لتدابري إصالحية    ١٤جواز إخضاع األطفال الذين تقلّ أعمارهم عن          )أ(  
  تقرِّرها وتطبِّقها مراكز العمل االجتماعي؛ 

             والزعم، يف حاالت عّدة، بـأن األطفـال ُيعـاملون معاملـة مـرتكيب                )ب(  
  اجلرائم الكبار؛

   ُيفصلون عن السجناء الكبار؛وكون األطفال ال  )ج(  
وتردِّي األوضاع يف األماكن اليت ُيحتجز فيها األطفال، وخباصة يف املؤّسسة   )د(  
          اإلصالحية ويف مركز احتجـاز األحـداث يف أوهريـد، وإزاء االكتظـاظ يف              - التعليمية

  خاليا األحداث؛
ــي يف امل   )ه(   ــّدرات اإللزام ــار املخ ــال الختب ــسة وخــضوع األطف              ؤّس
  . اإلصالحية - التعليمية

حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تنفيذ معايري قـضاء األحـداث تنفيـذاً       -٨٠
 من االتفاقية، فضالً عن قواعد األمم املتحدة        ٤٠ و ٣٩و) ب(٣٧كامالً، ال سيما املواد     

ئ األمم املتحـدة    ، ومباد )قواعد بيجني (النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث       
، وقواعد األمم املتحدة بشأن     )مبادئ الرياض التوجيهية  (التوجيهية ملنع جنوح األحداث     

كما حتث اللجنة الدولـة الطـرف       ). قواعد هافانا (محاية األحداث اجملرَّدين من حرِّيتهم      
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بشأن حقوق األطفال يف    ) ٢٠٠٧(١٠بوجه خاص على مراعاة تعليق اللجنة العام رقم         
  :كما توصي بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي). CRC/C/GC/10(ضاء األحداث إطار ق

 تقلّ أعمـارهم  نضمان أال ُيعاقب بأي شكل من األشكال األطفال الذي     )أ(  
  على ارتكاب أعمال إجرامية؛)  عاما١٤ً(عن السن الذي تترتَّب عنده مسؤولية جنائية 

امل األطفال مثلمـا ُيعامـل      وإعادة النظر يف املمارسات لضمان أال ُيع        )ب(  
  مرتكبو اجلرائم الكبار يف إدارة شؤون قضاء األحداث؛

  وضمان فصل مرتكيب اجلرائم األحداث عن مرتكيب اجلرائم الكبار؛   )ج(  
واّتخاذ تدابري فعَّالة لتحسني األوضاع يف مجيع األماكن اليت ُيحتجز فيها             )د(  

  األطفال واحلّد من االكتظاظ؛
ال ُيحرم األطفال من حرِّيتهم إال على سبيل تدبري من تـدابري            وضمان أ   )ه(  

املالذ األخري وخباصة عن طريق وضع تدابري بديلة لالحتجاز، مبـا يف ذلـك النظـر يف                 
  إمكانيات العدالة التصاحلية، وأن ُيعاد النظر يف األحكام القضائية؛ 

          يف املؤّسـسة  وإلغاء ممارسة اختبار املخّدرات اإللزامـي املعمـول بـه             )و(  
   .اإلصالحية - التعليمية

  محاية الشهود وضحايا اجلرائم    
بينما تالحظ اللجنة اخلطط الرامية إىل وضع بروتوكول من أجل تنـاول حـاالت                -٨١

االعتداء اجلنسي على األطفال، فإهنا تشعر بالقلق ألن األنشطة مل تركِّز حىت اآلن على محاية               
عر اللجنة بالقلق، على وجه اخلصوص، إزاء التقارير اليت تفيد بأنـه            وتش. األطفال الضحايا 

ُيطلب من األطفال الضحايا اإلدالء بشهاداهتم يف حضور اجلناة وأنه ال ُتوفَّر محايـة وافيـة                
لضحايا االعتداء اجلنسي داخل األسرة، وهو ما أدِّى إىل جعلهم ضحايا من جديد وسحب              

القلق ألنه، نتيجة الخنفاض السّن الذي يوجب احلماية إزاء         وتشعر اللجنة كذلك ب   . شهاداهتم
جرائم معّينة، مل ُتمَنح احلماية يف السنوات األخرية لألطفال الضحايا الذين تزيد أعمـارهم              

وبينما تالحظ اللجنة وضع مدونة لقواعد سـلوك الـصحفيني يف اآلونـة             .  عاماً ١٤على  
تمام وسائط اإلعالم أدَّى إىل كشف هويَّة بعـض         األخرية، فإهنا تشعر بالقلق العميق ألن اه      

  . األطفال الضحايا

توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف، من خالل أحكام ولوائح قانونية وافية،              -٨٢
أو الشهود عليها، مثل األطفال ضحايا االعتـداء        /تلقِّي مجيع األطفال ضحايا اجلرائم و     

، واالستغالل اجلنسي واالقتصادي، واالختطاف، اجلنسي، والعنف املرتيل، والرتاع املسلّح
واالّتجار، والشهود على هذه اجلرائم، احلماية اليت تقتضيها االتفاقيـة، وأن تأخـذ يف              
االعتبار التام مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفـال              
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 ٢٠٠٥/٢٠لس االقتصادي واالجتماعي املرفقة بقرار اجمل(ضحايا اجلرمية والشهود عليها  
  ).٢٠٠٥يوليه / متوز٢٢املؤرَّخ 

وباإلضافة إىل ذلك، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، بالتعاون مع وسائط              -٨٣
اإلعالم، باّتخاذ التدابري الالزمة مبا يكفل احترام احلياة اخلاصة لألطفال يف وسائط اإلعالم 

 التشريعات القائمة ومحالت لرفـع مـستوى الـوعي         عن طريق تعزيز العمل على تنفيذ     
  .ومحالت تثقيفية

  األطفال املنتمون إىل مجاعات األقلِّيات
بينما تالحظ اللجنة مع التقدير أن التعليم باللغة األم متاح ملعظم اجملتمعات احمللّيـة،                -٨٤

، فإهنا تـشعر    "لرومالغة وثقافة ا  "أي باللغات املقدونية واأللبانية والتركية والصربية وإدخال        
باألسف حملدودية توفُّر التعليم واخنفاض نوعيته بلغات بعض األقلِّيات، ال سيما اجملتمعـات             

  . احمللّية للروما والفالشيني
  : توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي  -٨٥

اّتخاذ مجيع التدابري الالزمة حلماية حقوق األطفال الـذين ينتمـون إىل              )أ(  
عات األقلِّيات، واحترام ثقافتهم وضمان متتُّعهم باحلقوق املكرَّسة يف الدستور الوطين           مجا

  والقانون الداخلي واالتفاقية؛
وتدريب املربِّني وتطوير املناهج الدراسية والكتب املدرسية وغريها مـن            )ب(  

رفـع مـستوى    الوسائل التعليمية املساعدة من أجل زيادة توفُّر التعليم بلغة األقلِّيات و          
) مبا يشمل مجيع الفئات اليت تـستخدم لغتـها الذاتيـة      (نوعيته، ال سيما بالنسبة للروما      

  وأطفال الفالشيني؛ 
والتصديق على امليثاق األورويب للغات اإلقليمية أو لغـات األقلِّيـات،             )ج(  

   .الذي سبق أن وقَّعت عليه

  التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان  -٨  
وصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بالتصديق على معاهدات األمم املتحـدة            ت  -٨٦

األساسية املتعلقة حبقوق اإلنسان وبروتوكوالهتا االختيارية، اليت هي ليست بعـد طرفـاً             
فيها، أي اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختيـاري، واالتفاقيـة            

االختفاء القسري، اليت وقَّعت عليها الدولة الطـرف؛   الدولية حلماية مجيع األشخاص من      
  . فضالً عن االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
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  املتابعة والنشر   -٩  

  املتابعة    
 الطرف مجيع التدابري املناسبة لضمان التنفيذ التام        ةتوصي اللجنة بأن تتَّخذ الدول      -٨٧

 طريق، يف مجلة أمور، إحالتها إىل الربملان، والوزارات ذات الـصلة،            هلذه التوصيات عن  
واللجنة الوطنية حلقوق الطفل، وأمني املظامل، والسلطات احمللّية، عند االقتضاء، كي تنظر            

   .فيها بشكل مالئم وتتَّخذ بشأهنا املزيد من اإلجراءات

  النشر    
اللغات املـستخدمة يف الدولـة      توصي اللجنة بأن ُيتاح على نطاق واسع جبميع           -٨٨

الطرف تقريرها الدوري الثاين والردود اخلطية اليت قدَّمتها الدولة الطرف والتوصـيات            
           على سـبيل املثـال،     (اليت اعتمدهتا اللجنة، مبا يف ذلك       ) املالحظات اخلتامية (املتصلة هبا   

تمع املدين ووسائط اإلعـالم  من خالل اإلنترنت، لعامة اجلمهور ومنظمات اجمل) ال احلصر 
وجمموعات الشباب واجلماعات املهنية واألطفال، من أجل إثارة النقاش حول االتفاقيـة            

  . ونشر الوعي هبا وتنفيذها ورصدها

  التقرير القادم  -١٠  
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقرير دوري موحَّد يضم تقاريرها الدورية              -٨٩

أي يف موعد يسبق     (٢٠١٧مارس  / آذار ١٦س والسادس حبلول    الثالث والرابع واخلام  
            وينبغـي  ).  شهراً التاريخ احملدَّد يف االتفاقية لتقدمي التقريـر الـدوري الـسادس            ١٨     ب

وينبغي أيضاً أن يتضمَّن ) CRC/C/118انظر ( صفحة  ١٢٠أال يتجاوز ذلك التقرير القادم      
 املالحظات اخلتامية والربوتوكولني االختياريني احمللقـني       معلومات عن التنفيذ احملدَّد هلذه    

  .باتفاقية حقوق الطفل وتأثري ذلك على األطفال
كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي وثيقة أساسية مستوفاة وفقاً ملتطلِّبات              -٩٠

قة بـشأن   إعداد الوثيقة األساسية املشتركة على النحو الوارد يف املبادئ التوجيهية املنسَّ          
إعداد التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك املبادئ التوجيهيـة      
املتعلقة بوضع وثيقة أساسية مشتركة ووثائق خاصة باملعاهـدات، الـيت اعُتمـدت يف              
االجتماع اخلامس املشترك بني اللجان هليئات معاهدات حقوق اإلنسان، الذي عقـد يف             

   ).HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيه /حزيران

        


