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  جلنة حقوق الطفل
  الدورة الرابعة واخلمسون

  ٢٠١٠يونيه / حزيران١١ -مايو / أيار٢٥

 ٤٤ة من الدول األطراف مبوجب املـادة        ـر املقدَّم ـالنظر يف التقاري      
  اقيةمن االتف

  غرينادا: املالحظات اخلتامية    
، يف  )CRC/C/GRD/2(نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الثاين، املقـدَّم مـن غرينـادا               -١

، ٢٠١٠مـايو  / أيـار ٣١، املعقودتْين يف )1518 وCRC/C/SR.1516 (١٥١٨ و١٥١٦جلستْيها  
  .ات اخلتامية التالية، املالحظ٢٠١٠يونيه / حزيران١١، املعقودة يف ١٥٤١واعتمدت يف جلستها 

  مقدِّمة  - ألف  
ترّحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف التقرير الدوري الثاين وبالردود اخلطّيـة علـى               -٢

، كما تقدِّر احلوار البناء الذي      )CRC/C/GRD/Q/2/Add.1(قائمة املسائل اليت وضعتها اللجنة      
  .  التنمية االجتماعيةأجرته مع الوفد رفيع املستوى من الدولة الطرف بقيادة وزير

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ االتفاقية  - باء  
) ٢٠٠٥عـام   (واإلعصار إمييلـي    ) ٢٠٠٤عام  (تالحظ اللجنة أن اإلعصار إيفان        -٣

تسبَّبا يف أضرار فادحة يف الدولة الطرف، فأثرَّا يف السكان برمِّتهم؛ وهي تعترف بأن هـاتني           
ة العاملية الراهنة، كانتا عقبتني كبريتني أمـام        ـ جانب األزمة املالي   الكارثتني الطبيعيتني، إىل  

  .تنفيذ االتفاقية
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  دابري املتابعة اليت اّتخذهتا الدولة الطرف والتقّدم الذي أحرزتهت  - جيم  
ترّحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االّتجـار              -٤

 املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظّمة        ،ألطفال وخباصة النساء وا   ،باألشخاص
  ). ٢٠٠٤مايو /أيار(عرب الوطنية 

  اجملاالت الرئيسية اليت تشكّل مصدراً للقلق والتوصيات بشأهنا  - دال  

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

  ادرة عن اللجنة سابقاًالتوصيات الص    
ترّحب اللجنة باجلهود املبذولة من ِقبل الدولة الطرف لتنفيذ املالحظات اخلتامية اليت              -٥

غري أن اللجنة تالحظ مع األسف أن العديد     . أبدهتا اللجنة بشأن التقرير األّويل للدولة الطرف      
  .من تلك املالحظات اخلتامية مل تتم معاجلتها بشكل ملموس

 اللجنة الدولة الطرف على اّتخاذ مجيع التدابري الالزمة ملعاجلة التوصـيات            حتثّ  -٦
اليت أبدهتا اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية بشأن التقرير األّويل واليت مل ُتنفَّذ بعد أو مل يـتم                 
تنفيذها بالقدر الكايف، ال سيما ما يتعلق منها بالتمييز ومواءمة التشريعات والعقاب البدين        

 األحداث، وعلى القيام مبتابعة وافية للتوصيات الواردة يف هذه املالحظات اخلتامية وقضاء
ويف هذا السياق، تلفت اللجنة نظر الدولـة الطـرف إىل           . بشأن التقرير الدوري الثاين   

  .بشأن تدابري التنفيذ العامة التفاقية حقوق الطفل) ٢٠٠٤(٥تعليقها العام رقم 

  التشريعات    
روع القانون اخلاص بأمني املظامل، تالحظ اللجنة وجـود عـدد مـن             باستثناء مش   -٧

مشاريع القوانني املتعلقة مبسائل ذات صلة حبقوق الطفل؛ بيد أن مشاريع القوانني هذه مل يتم               
وتشعر اللجنة باألسف ألن االتفاقية ما زالت غري ُمجسَّدة يف صلب التشريعات            . بعد متريرها 

لقلق لعدم وجود موارد بشرية ومادية بالقدر الكـايف لـصوغ           كما تشعر اللجنة با   .الوطنية
  .التشريعات ولتنفيذ التشريعات اليت مت متريرها

حتثّ اللجنة الدولة الطرف على اّتخاذ، كمسألة ذات أولوية، مجيع التدابري املناسبة              -٨
للتعجيل يف اعتماد مشروع القانون عن وضع الطفل، ومشروع القانون عن رعاية الطفـل              
والتبنِّي، ومشروع القانون عن العنف املرتيل، ومشروع القانون عن قضاء األحداث، وعلـى             

  . ضمان موارد بشرية ومالية وافية لتنفيذ أحكام هذه القوانني تنفيذاً كامالً عندما ُتعتمد
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  التنسيق    
يق تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف َعهِدت إىل وزارة التنمية االجتماعية مبهمَّة تنـس       -٩

بيد أنـه   . وتنفيذ األنشطة املتصلة حبقوق الطفل مع سائر الوزارات واملنظمات غري احلكومية          
بالنظر إىل األدوار املتعدِّدة اليت يؤدِّيها موظفو وزارة التنمية االجتماعية بسبب وجود نقـص              

 على التنسيق حاّد يف املوارد البشرية، تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود كيان معيَّن يركِّز حتديداً
بني الوزارات املختلفة وبني املستوى الوطين ومستوى املقاطعات واملستوى احمللّي، وكـذلك            

  .على مواءمة السياسات وخطط العمل الوطنية املتصلة حبقوق الطفل
توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز العمل على تنسيق وتنفيذ االتفاقية              -١٠

نية ميكنها وضع خطة عمل وطنية وإضفاء الطابع املؤّسسي على          بإنشائها هيئة تنسيق وط   
  .التنسيق وتعزيزه

  خطة العمل الوطنية    
بينما تالحظ اللجنة أن املسائل املتعلقة باألطفال قد أدرِجت يف خطة التنمية الوطنيـة                -١١

مل للبلد ويف اخلطط املوضوعة على نطاق الوزارات، تشعر اللجنة باألسف لعدم وجود خطة ع             
  .وطنية شاملة وحمدَّدة ملعاجلة مجيع مسائل األطفال املشمولة باالتفاقية لدى الدولة الطرف

تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد خطة عمل وطنيـة بـشأن األطفـال               -١٢
تتضمَّن غايات واضحة وهادفة وحمدَّدة بآجال زمنية تتناول بشكل كامل حقوق الطفـل             

اليت " عامل صاحل لألطفال  "، وتأخذ يف احلسبان الوثيقة اخلتامية بعنوان        املكرَّسة يف االتفاقية  
اعُتمدت من ِقبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف جلستها االستثنائية املعنية بالطفل الـيت              

كمـا توصـي    . ٢٠٠٧ واستعراضها ملنتصف املّدة من عام       ٢٠٠٢مايو  /عقدهتا يف أيار  
ف خمّصصات حمدَّدة يف امليزانية وآليات متابعة وافية لضمان         اللجنة بأن توفِّر الدولة الطر    

تنفيذ اخلطة تنفيذاً كامالً وضمان تزويدها بآلية للتقييم والرصد من أجل القيام بانتظـام              
  .بتقييم التقدُّم املُحرز وحتديد أوجه النقص احملتملة

  الرصد املستقلّ    
بيد أن  .  لرصد إعمال حقوق اإلنسان    تالحظ اللجنة أنه مت اآلن تعيني أمني للمظامل         -١٣

 إعمـال    والية أمني املظامل ستشمل صراحة     اللجنة تشعر بالقلق ألنه غري واضح ما إذا كانت        
حقوق الطفل، مبا يف ذلك تلقِّي فرادى الشكاوى من األطفال أنفسهم، ونيابة عنهم، بشأن              

  .االنتهاكات اليت متّس حقوقهم، والتحقيق فيها
 بأن تكفل الدولة الطرف تزويد أمني املظامل املُعيَّن حديثاً بـاملوارد            توصي اللجنة   -١٤

البشرية واملالية الالزمة للقيام باملهام املوكلة إليه بشكل مستقلّ وإعطائه الوالية لرصـد             
إعمال حقوق الطفل وتلقِّي فرادى الشكاوى من األطفال أنفسهم أو نيابة عنهم يف هذا              
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أن تكفل الدولة الطرف إنشاء مكتب أمني املظامل وفقاً ملبادئ          كما توصي اللجنة ب   . الصدد
  . بشأن املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان) ٢٠٠٢(٢باريس وتعليق اللجنة العام رقم 

  ختصيص املوارد    
. تالحظ اللجنة مع األسف عدم وجود ميزانية ميكن حتديد معاملها خاصة باألطفال             -١٥

 موارد كافية حلماية حقوق األطفال ولكون الدولة الطرف         وتشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود    
تعوِّل بصورة رئيسية على التمويل من اجلهات املاحنة، الذي قد ال يكون مستداماً، من أجل               

  . ما تّتخذه من تدابري وما تضعه من برامج للحماية االجتماعية
ميكن من خالهلـا    حتثّ اللجنة الدولة الطرف على إجياد مصادرة حملّية مستدامة            -١٦

احلصول على ما يلزم من موارد كافية ومالئمة للتدابري والربامج املتصلة بإعمال حقـوق        
وحتثّ اللجنة الدولة الطرف، آخذة يف احلسبان توصيات اللجنة الصادرة بعد يوم    . الطفل

موارد مـن أجـل     " اليت كُرِّست ملوضوع     ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢١مناقشتها العامة يف    
، على وضع سلّم أولويات ملخّصصات امليزانية لألطفال      " مسؤولية الدول  -طفل  حقوق ال 
وتوصي اللجنة كذلك بأن ُتدِخل الدولة الطرف نظام تّتبع امليزانية من منظـور             . وزيادهتا

حقوق الطفل هبدف رصد خمّصصات امليزانية املعتمدة لألطفال، مع التمـاس املـساعدة             
  . ات، من ضمنها اليونيسيفالتقنية هلذا الغرض من عّدة جه

  مجع البيانات    
تؤكِّد اللجنة من جديد القلـق الـذي أعـرِب عنـه يف مالحظاهتـا الـسابقة                   -١٧

)CRC/C/15/Add.121   إزاء عدم وجود نظام جلمع وحتليل البيانـات يف الدولـة           ) ٨، الفقرة
يع اجملـاالت   الطرف لتوفري بيانات نوعّية وكمّية تفصيلية على حنو منهجي وشامل بشأن مج           

املشمولة باالتفاقية بالنسبة جلميع فئات األطفال، من أجل رصد وتقييم التقدُّم املُحرز وتقدير             
  .أثر السياسات املعتمدة فيما يتعلق باألطفال

توصي اللجنة بأن تتَّخذ الدولة الطرف اخلطوات الالزمة إلنشاء نظام مركـزي              -١٨
وينبغي للدولة الطـرف    . ت اليت تشملها االتفاقية   جلمع بيانات شاملة تتضمَّن مجيع اجملاال     

ضمان أن حتتوي املعلومات اليت يتم مجعها على بيانات مستوفاة بشأن طائفة واسعة مـن               
 هم يف حاالت ضعف، مبا يف ذلك األطفال ذوو اإلعاقة واألطفال يف حالة              ناألطفال الذي 

ة الوالد وضحايا االعتـداء     الفقر واألطفال يف نظام قضاء األحداث وأطفال األسر وحيد        
كما توصي اللجنة بأن تلتمس الدولة      . اجلنسي واألطفال املُوَدعون يف مؤسسات الرعاية     

  .الطرف املساعدة التقنية من جهات، من ضمنها اليونيسيف
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  النشر ورفع مستوى الوعي    
لف تالحظ اللجنة أن نشر االتفاقية ومبادئها جرى يف املقام األول مـن ِقبـل حتـا            -١٩

غرينادا الوطين املعين حبقوق الطفل ومن ِقبل منظمات غري حكومية أخرى، لكنـها تـشعر               
  . بالقلق ألن النشر مل يكن منهجياً

توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف أن يتم النشر بشكل منهجي ومناسـب               -٢٠
ـ              م حىت يتسنَّى إطالع مجيع األشخاص، مبن فيهم الذي يعملون من أجل األطفـال ومعه

 يعملون يف وسائط اإلعالم وعامة اجلمهور وال سيما األطفال، علـى االتفاقيـة              نوالذي
كما توصي اللجنة بأن ُيجسَّد التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك              . ومبادئها

  .التثقيف يف جمال حقوق الطفل، يف صلب املناهج الدراسية يف مجيع مستويات التعليم

  التدريب    
لجنة بالقلق لعدم وجود تدريب كاٍف للمهنيني الذين يعملون مـن أجـل             تشعر ال   -٢١

  . األطفال ومعهم
توصي اللجنة بتعزيز التدريب الوايف واملنهجي جلميع الفئات املهنية اليت تعمل من       -٢٢

أجل األطفال ومعهم، من ضمنهم املعلِّمون واملوظّفون القائمون بإنفاذ القانون والعاملون           
عاملون االجتماعيون والعاملون يف مؤسسات رعاية الطفـل واألشـخاص          الصحِّيون وال 

  .الذي يعملون يف وسائط اإلعالم

  التعاون الدويل    
تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعتمد اعتماداً كبرياً على التعاون الـدويل بـشأن                -٢٣

  .براجمها للحماية االجتماعية
 تفاوضها على اتفاقـات التعـاون   توصي اللجنة بأن حترص الدولة الطرف، عند        -٢٤

وتشجِّع اللجنة الدولة الطـرف علـى اسـتخدام    . الدويل، على مراعاة حقوق األطفال 
  .املالحظات اخلتامية للجنة هلذا الغرض

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

  عدم التمييز    
ة وأن أنشطة ترمي إىل احليلولـة       تالحظ اللجنة باهتمام وضع سياسة جنسانية وطني        -٢٥

بيد أن اللجنة، إذ تشري إىل الشواغل اليت أعـرِب عنـها يف             . دون التمييز جتري يف املدارس    
، تعرب عن أسـفها     )١٤ و ١٣، الفقرتان   CRC/C/15/Add.121(مالحظاهتا اخلتامية السابقة    

حلماية للفتيـان مـن     لكون تشريعات الدولة الطرف مل جير تعديلها من أجل أن توفِّر أيضاً ا            
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االعتداء واالستغالل اجلنسيني ولكون احلد األدىن لسن املوافقة على النشاط اجلنسي ال يشري             
كما تالحظ اللجنة بقلق أن املراهقات احلوامل غالباً ما ُيطلب إليهن تـرك             . إال إىل الفتيات  

  .املدرسة بينما ُيترك موضوع عودهتن إىل املدرسة لتقدير مديري املدارس
حتثّ اللجنة الدولة الطرف على تعديل تشريعاهتا من أجـل ضـمان أن تـشري                 -٢٦

األحكام اليت تنّص على احلّد األدىن لسّن املوافقة على النشاط اجلنسي إىل سرياهنا علـى               
الفتيان والفتيات على السواء وضمان أن ينّص القانون على توفري محاية متساوية للفتيان             

كما تشجِّع اللجنة الدولة الطـرف علـى        . واالستغالل اجلنسيني والفتيات من االعتداء    
اّتخاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان حصول املراهقات احلوامل بشكل كامـل ومتكـافئ      

  .على التعليم دون متييز
وتطلب اللجنة إدراج معلومات حمدَّدة يف التقرير الدوري القادم عـن التـدابري               -٢٧

ية حقوق الطفل اليت تضطلع هبا الدولة الطرف ملتابعـة إعـالن            والربامج ذات الصلة باتفاق   
وبرنامج العمل املعتمدين يف املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييـز العنـصري وكـره              

، وكـذلك الوثيقـة     ٢٠٠١ل بذلك من تعّصب، الذي ُعقد يف عام         ـاألجانب وما يتص  
، مع مراعـاة التعليـق      ٢٠٠٩ يف عام    اخلتامية اليت اعُتمدت يف مؤمتر ديربان االستعراضي      

  .بشأن أهداف التعليم) ٢٠٠١(١العام رقم 

  احترام آراء الطفل    
تالحظ اللجنة باهتمام إنشاء جمالس الطالب وكذلك قيام وزارة الشباب بتنظـيم              -٢٨

برملان الشباب السنوي واستحداث شعبة الشباب يف حتالف غرينادا الوطين املعـين حبقـوق              
ن اللجنة تالحظ بقلق أنه ال ُيحترم على حنو مالئم يف اإلجـراءات القـضائية               بيد أ . الطفل

 عاماً  ١٤واإلدارية حق الطفل يف أن ُتسَمع آراؤه، ال سيما األطفال الذين تقلّ أعمارهم عن               
كما تشعر اللجنة   . والذين على القاضي أن يتبيَّن أهنم ذوو أهلية قبل أن ميكنهم اإلدالء بأدلّة            

ه ُيفَعل سوى القليل لزيادة وعي عامة اجلمهور، وخباصة داخل األسـرة واجملتمـع              بالقلق ألن 
احمللّي ولدى معلّمي املدارس وغريهم من املهنيني الذين يعملون مع األطفال، بـشأن حـق               

  .الطفل يف أن ُتسمع آراؤه
توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف بذل جهودها وتقويـة هـذه اجلهـود        -٢٩

 من االتفاقية وتعزيز احترام آراء الطفل يف أي سـن كـان يف              ٢ تنفيذ املادة    الرامية إىل 
كما توصي اللجنة بأن تعزِّز الدولة الطـرف مـشاركة          . اإلجراءات اإلدارية والقضائية  

األطفال واحترام آرائهم يف مجيع األمور اليت هتّمهم يف أطر األسرة واملدرسة ومؤسسات             
وتشجِّع اللجنة الدولة الطرف على أن تراعي، يف بذل         . لّياألطفال األخرى واجملتمع احمل   

  . بشأن حق الطفل يف أن ُتسَمع آراؤه) ٢٠٠٩(١٢جهودها، تعليق اللجنة العام رقم 
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) أ(٣٧؛ و ١٩؛ و ١٧-١٣؛ و ٨؛ و ٧واد  ـامل(ات  ـة واحلري ـاحلقوق املدني   -٣  
  )من االتفاقية

  تسجيل االسم واهلوّية والوالدة    
، CRC/C/15/Add.121(ا الذي أعربت عنه سـابقاً  ـة من جديد قلقهـجنتؤكِّد الل   -٣٠

وهو أن بعض األطفال ما زالوا ال ُيسجَّلون عند الوالدة وال ُيعطَون امساً إىل حني     ) ١٦الفقرة  
حلول التعميد الذي ميكن أن يتم بعد ثالثة أو أربعة أشهر من والدهتم، وتعرب عن أسـفها                 

وفضالً عن ذلك، تـشعر اللجنـة بـالقلق إزاء          . عاجلة هذا األمر  لعدم اّتخاذ أي مبادرات مل    
التقارير اليت تفيد عن ممارسة واسعة االنتشار ُتوجب إبراز شهادة معمودية قبـل أن يكـون             

كما تالحظ اللجنة بقلق أن اسم األب ال ُيدرج يف شهادة           . ممكناً إعطاء الطفل شهادة والدة    
  .الوالدةالوالدة ما مل يكن موجوداً لتسجيل 

توصي اللجنة بأن تّتخذ الدولة الطرف التدابري الالزمة لضمان تـسجيل مجيـع               -٣١
كما حتثّ اللجنة الدولة الطرف على ضمان أال تكـون شـهادة            . األطفال عند الوالدة  

املعمودية شرطاً أساسياً للحصول على شهادة والدة وأن يتم تضمني اسم األب يف شهادة              
  .والدة الطفل

   البدينالعقاب    
بينما تالحظ اللجنة إشارة الدولة الطرف إىل عدم تشجيع استخدام العقاب البـدين               -٣٢

 وإىل أن املعايري بشأن بيوت رعاية الطفل حتظر استخدام العقاب  ٢٠٠٢يف قانون التعليم لعام     
لسابقة البدين، فإهنا، مع ذلك، تذكِّر بإعراهبا عن القلق يف هذا الصدد يف مالحظاهتا اخلتامية ا              

)CRC/C/15/Add.121   وهي تشعر بالقلق ألن العقاب البدين ما زال مـشروعاً      )٢١، الفقرة ،
يف البيت وألنه ُيسمح لألشخاص املأذون هلم يف املدارس بتطبيق العقاب البدين كتدبري تأدييب              

  .ولكون العقاب البدين هو أحد اخليارات يف إصدار األحكام يف النظام القضائي
للجنة بأن حتظر الدولة الطرف صراحةً مبوجب القانون مجيـع أشـكال            توصي ا   -٣٣

العنف ضّد األطفال، مبا يف ذلك العقاب البدين، وذلك يف مجيع البيئات، مبا يشمل األسرة 
واملدارس ورعاية الطفل البديلة وأماكن احتجاز األطفال، وتنفيذ هذه القـوانني تنفيـذاً             

ثِّف الدولة الطرف محالهتا لرفع مستوى الوعي من أجل         كما توصي اللجنة بأن تك    . فعَّاالً
تغيري التصوُّرات بشأن العقاب البدين وتعزيز أشكال التأديب البديلة على حنو يتساوق مع       

وتـشجِّع  . ٢٨ من املـادة     ٢الكرامة اإلنسانية للطفل ووفقاً لالتفاقية، وخباصة الفقرة        
بشأن حق الطفل   ) ٢٠٠٦(٨ العام رقم    اللجنة الدولة الطرف على مراعاة تعليق اللجنة      

يف احلماية من العقوبة البدنية وغريها من ضروب العقوبة البدنيـة القاسـية أو املهينـة،                
والتقرير بشأن العقوبة املدنية وحقوق اإلنسان لألطفال واملراهقني الذي أعـدَّه مكتـب             

  .املقرِّر اخلاص املعين حبقوق الطفل يف منظمة الدول األمريكية
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  متابعة دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضّد األطفال    
تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على وضع سلّم أولويات للقضاء على مجيع أشكال              -٣٤

وباإلشارة إىل دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضـّد األطفـال،           . العنف ضّد األطفال  
  : توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي

 مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ التوصيات الواردة يف دراسة األمـم           اّتخاذ  )أ(  
، مع مراعاة نتائج وتوصيات املـشاورات       )A/61/299(املتحدة بشأن العنف ضّد األطفال      
اليت ُعقدت يف بورت أوف اسبني، ترينيداد وتوباغو،        (اإلقليمية يف منطقة البحر الكارييب      

وعلى وجه اخلصوص، توصي اللجنة الدولة  ). ٢٠٠٥مارس  / آذار ١١ إىل   ١٠يف الفترة   
  : الطرف بأن تويل اهتماماً خاصاً للتوصيات التالية

  حظر مجيع أشكال العنف ضّد األطفال؛ '١'
  الترويج لقيم عدم استخدام العنف ورفع مستوى الوعي؛  '٢'
  تعزيز قدرات مجيع من يعملون مع األطفال ومن أجلهم؛  '٣'
  العقاب؛ضمان املساءلة ووضع حّد لإلفالت من  '٤'

استخدام التوصيات الواردة يف الدراسة كأداة للعمل، بالـشراكة مـع             )ب(  
اجملتمع املدين، وال سيما مبشاركة األطفال، لضمان محاية مجيع األطفال من مجيع أشـكال              
العنف البدين واجلنسي والنفسي ولكسب الزخم إلجراءات ملموسة وحمـدَّدة اآلجـال            

  اإلساءة والتصدِّي هلما؛ تكفل منع مثل هذا العنف وتلك 
التماس التعاون التقين يف هذا اخلصوص من املمثِّل اخلاص لألمني العـام              )ج(  

املعين بالعنف ضّد األطفال، واملفوضّية السامية حلقوق اإلنسان، ومنظمة األمم املتحـدة            
ا ، ومنظمة الصحة العاملية، وسائر الوكاالت ذات الصلة ومن ضمنه         )اليونيسيف(للطفولة  

، )اليونـسكو (منظمة العمل الدولية، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلـم والثقافـة            
ومفوضّية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، ومكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدَّرات             

  .واجلرمية، وكذلك املنظمات غري احلكومية الشريكة

؛ ١١-٩؛ و )٢-١الفقرتان  ( ١٨؛ و ٥املواد  (البيئة األسرية والرعاية البديلة       -٤  
  ) من االتفاقية٣٩؛ و)٤الفقرة  (٢٧؛ و٢٥؛ و٢١-١٩و

  البيئة األسرية    
ترّحب اللجنة بوجود برامج توفِّر التدريب لصغار األّمهات املراهقـات وصـغار               -٣٥

وتالحظ اللجنة باهتمام قيام وزارة التنمية االجتماعية بتنفيذ برنامج وطين لألبـّوة            . الوالدين
وتالحظ اللجنة كذلك أن مشروع القانون اخلاص بوضع األطفال يـنّص علـى             . ومةواألم
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أحكام تتعلق باحملافظة على أطفال الزجيات اليت تتم مبوجب القانون العام وبزيارة األسر وعلى         
وتالحظ اللجنة أيضاً أنه ُيولـد      . افتراض األبّوة مبا مينح كال الوالدين حضانة مشتركة للطفل        

 املائة من األطفال يف الدولة الطرف ألمهات غري متزوِّجات وأنه، بينما تقدِّر              يف ٧٠أكثر من   
اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتعزيز دور اآلباء، فإهنا تعرب عن القلق لكون العديد               

  .من اآلباء ما زالوا ال يضطلعون مبسؤولياهتم األبوية
جهودها لتثقيف الوالِدين وتعزيز هـذه     توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف         -٣٦

اجلهود، مبا يف ذلك عن طريق عقد برامج لتثقيف األسرة وتوعيتها على أساس منـتظم               
وتوصـي اللجنـة    . ةـة باألبوَّة واألموم  ـة واسعة من القضايا ذات الصل     ـتشمل طائف 

ـ              زِّز كذلك بأن تركِّز الدولة الطرف بشكل خاص على برامج التثقيف والتوعية اليت تع
  .دور اآلباء ومسؤولياهتم

  األطفال احملرومون من العيش يف بيئة أسرية    
ترّحب اللجنة بوضع مدونة معايري لتشغيل بيوت رعاية الطفل وبـربامج التـدريب              -٣٧

كما تالحظ اللجنة باهتمام أنـه، يف األشـهر         . املتاحة للعاملني يف جمال الرعاية االجتماعية     
ى الدولة الطرف برنامج الرعاية الربيبة املدعوم حىت اآلن مبعونة أجنبيـة   القليلة القادمة، ستتولَّ  

نـة  غـري أن اللج   . وستستهل، يف مجلة أمور، محلة لتوظيف املزيد من مقدِّمي الرعاية الربيبة          
ر بيوت رعاية الطفل ُتجهِد هذا النظام جلهة عدد األطفال الذين تشعر بالقلق ألن حمدودية توفّ   

كما تالحظ اللجنة بأسف عدم وجود آلية مـستقلّة تتنـاول           .  إليهم الرعاية  ميكن أن ُتقدَّم  
  . شكاوى األطفال يف إطار الرعاية البديلة

تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة بذل جهودها الرامية إىل حتسني وتعزيز              -٣٨
مـن بيئتـهم    برنامج الرعاية الربيبة مبا يكفل إمكانية إيداع األطفال الذي جيب إخراجهم            

كما توصي اللجنة بأن تقيم الدولـة الطـرف آليـات           . األسرية يف مراكز الرعاية املناسبة    
مستقلّة لتتناول شكاوى األطفال يف إطار الرعاية البديلة وأن ُيعاد النظر دورياً يف حـاالت               

.  من االتفاقيـة ٢٥إيداع األطفال يف مؤسسات الرعاية، حسبما هو مطلوب مبوجب املادة   
ثّ اللجنة الدولة الطرف على أن تراعي، عند بذهلا اجلهود يف هذا الـصدد، املبـادئ                وحت

  ).٦٤/١٤٢قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة (التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال 

  اإلساءة واإلمهال    
تالحظ اللجنة أن وزارة التنمية االجتماعية عزَّزت تدابريها الراميـة إىل مكافحـة               -٣٩
عتداء على األطفال من خالل وضع بروتوكول وطين بشأن االعتداء على األطفال، فضالً             اال

عن االضطالع جبهود الدعوة لذلك الغرض، مبا يف ذلك ختصيص شهر للتوعية والوقاية إزاء              
االعتداء على األطفال، ونشر كتيِّب يتناول االعتداء على األطفال، وعقد جلسات تثقيفيـة             

 واجملتمع احمللّي، والقيام بربامج ومناقشات إعالمية حول االعتداء علـى         على مستوى املدرسة  
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كما تالحظ اللجنة أن قانون العنف املرتيل لعـام         . األطفال لدعم محاية األطفال من االعتداء     
 يتناول العنف الذي يقع داخل األسرة املعيشية، لكنها تشعر باألسف ألن هذا القانون ٢٠٠١

وتـشعر اللجنـة    . غراض ضحايا العنف املرتيل من اإلناث البالغات      يكاد ُيستخدم حصراً أل   
بالقلق لعدم توفري احلماية لألطفال من اإلساءة واإلمهال بالقدر الكـايف ولكـون التبليـغ               
اإللزامي، حسبما هو منصوص عليه يف إطار الربوتوكول الوطين بـشأن االعتـداء علـى               

قلق ألنه ال يتوفَّر للوزارة عدد كاٍف من العاملني         وتشعر أيضاً بال  .  إنفاذه األطفال، غري جارٍ  
االجتماعيني لالستجابة للطلب على خدماهتا أو عاملون أكفاء لتقـدمي املـشورة لـضحايا              

  . االعتداء على األطفال ومرتكبيه
تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على اّتخاذ اخلطوات الالزمـة لـضمان تنفيـذ                -٤٠

تداء على األطفال، مبا يف ذلك اإلبـالغ اإللزامـي عـن            الربوتوكول الوطين بشأن االع   
وتوصي اللجنة كذلك بأن تواصل الدولة الطرف اّتخاذ        . حاالت االعتداء على األطفال   

مجيع التدابري التشريعية والسياساتية وغريها من التدابري من أجل التصدِّي للعنف ومنعـه             
تناء بضحايا االعتداء على األطفال     ولالعتداء على األطفال أو استغالهلم، ومن أجل االع       

ويف هذا الصدد، حتثّ اللجنة الدولة الطرف على أن تكفـل  . وإعادة إدماجهم يف اجملتمع   
توفري موارد بشرية ومالية وافية وكافية مبا يسمح لوزارة التنمية االجتماعية بتنفيذ براجمها             

  . ملكافحة االعتداء على األطفال على النحو املالئم

؛ ٢٤؛ و ٢٣؛ و )٣الفقرة  (١٨؛ و ٦املواد  (حة األساسية والرعاية الصحية     الص  -٥  
  ) من االتفاقية) ٣-١الفقرات  (٢٧؛ و٢٦و

  األطفال ذوو اإلعاقة    
ة بالتعليم اخلاص اليت أنـشأهتا      ـال فرقة العمل املعني   ـة باهتمام أعم  ـتالحظ اللجن   -٤١

للفترة (لتعزيز وتطوير التعليم    يجية  عليم وكذلك وضع اخلطة االسترات     وزارة الت  ٢٠٠٢يف عام   
كما تالحظ املبادرات والربامج األخرى الرامية إىل مساعدة األطفال ذوي ). ٢٠١٥-٢٠٠٦

بـرامج  وكـذلك وجـود     . اإلعاقة، مبا يف ذلك وجود مدرستْين للتعليم اخلاص يف غرينادا         
ملصابني بعجز مسعـي    للمعلمني املتجوِّلني تستهدف األطفال املصابني بعجز بصري واألطفال ا        

غري أن اللجنة تشعر بالقلق لكـون       . وأيضاً ختصيص شهر من التوعية لألشخاص ذوي اإلعاقة       
     إمكانية حصول األطفال ذوي اإلعاقة على التعليم حمدودة ولكون برنامج املعلمني املتجـوِّلني            

. ة مـن خدماتـه    ال يشمل إال نسبة حمدودة من األطفال ذوي اإلعاقة الذين ميكنهم االستفاد           
، ...) ، الفقرة CRC/C/15/Add.121(ة إىل توصياهتا السابقة     ـوفضالً عن ذلك، وإذ تشري اللجن     

  .اإلعاقات من أجل منعهاعلى فإهنا تشعر باألسف لعدم وضع برامج للتعّرف مبكِّراً 
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  :توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي  -٤٢
 لضمان تنفيذ التشريعات اليت تـنّص علـى         اّتخاذ مجيع التدابري الالزمة     )أ(  

  توفري اخلدمات لألطفال ذوي اإلعاقة؛
واالستمرار يف االضطالع برباجمها وخدماهتا لألطفـال ذوي اإلعاقـة            )ب(  

ومواصلة تعزيز هذه الربامج واخلدمات، مبا يف ذلك من خالل وضع بـرامج للتعـّرف               
علمني املتجوِّلني ليشمل مجيع األطفال ذوي اإلعاقات، وتوسيع نطاق برنامج املعلى  مبكِّراً  

 هويف هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل هلذ        . اإلعاقة الذين حيتاجون إىل خدماته    
  اخلدمات أن تنال موارد بشرية ومالية وافية؛ 

ومواصلة تدريب املوظفني املهنيني الذي يعملون مـع األطفـال ذوي             )ج(  
وتوسيع نطاقه، مثل املعلمني والعاملني الطبيني وشبة الطبيني        اإلعاقة وتعزيز هذا التدريب     

  وما يتصل هباتني الفئتني من عاملني والعاملني االجتماعيني؛ 
واملضي قدماً يف التصديق على االتفاقية الدولية املتعلقة حبقوق األشخاص         )د(  

  ؛ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري
ة املوحَّدة بشأن حتقيـق تكـافؤ الفـرص         ومراعاة قواعد األمم املتحد     )ه(  

بـشأن  ) ٢٠٠٦(٩وتعليق اللجنة العام رقـم      ) ٤٨/٩٦قرار اجلمعية العامة    (للمعوَّقني  
  .حقوق األطفال ذوي اإلعاقة

  الصحة واحلصول على اخلدمات الصحية    
تالحظ اللجنة مع التقدير املؤشِّرات الصحية اجليدة ملعّدالت وفّيات الرّضع ووفّيات             -٤٣

وتالحظ اللجنة باهتمام برنامج صحة األم والطفل . األطفال حديثي الوالدة ووفّيات األّمهات
الذي يعمل مع األّمهات يف مرحلْيت ما قبل الوالدة وما بعدها لتيسري الوالدة اآلمنة والصحية               

بيد أن اللجنة تشعر بالقلق     . لألطفال وتشجيع ممارسات الفطام السليمة يف أوساط األّمهات       
ألن النسبة املئوية للرضاعة الطبيعية حصراً منخفضة جداً، ال سيما فيما خيص األطفال الذين              

كما تالحظ اللجنة بقلق أن فقر الدم املنجلي ميثِّـل قـضية            . تزيد أعمارهم على ثالثة أشهر    
  . صحية رئيسية يف الدولة الطرف

رسـات الفطـام    توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف براجمها لتـشجيع مما           -٤٤
السليمة وأن تّتخذ خطوات لتشجيع الرضاعة الطبيعية حصراً حىت بلوغ الطفل سّن ستة             

كما توصي اللجنة بـأن     . أشهر وأن تواصل تنفيذ املدونة الدولية لتسويق بدائل لنب األم         
تنفِّذ الدولة الطرف يف أقرب وقت ممكن استراتيجيتها املُعتزمة هبدف التصدِّي لقضية فقر             

وتشجِّع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التماس املساعدة التقنية مـن            . م املنجلي الد
  . جهات من ضمنها اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية
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  صحة املراهقني    
بينما تالحظ اللجنة أنه جيري اّتخاذ مبادرات يف جمال صحة املراهقني، ويف املقـام                -٤٥

اإليدز، وإذ تشري إىل مالحظاهتـا اخلتاميـة        /اعة البشرية األول فيما يتعلق بفريوس نقص املن     
، فإهنا، مع ذلك، تعرب عن القلق حيال حمدودية         )٢٢، الفقرة   CRC/C/15/Add.121(السابقة  

وتؤكِّد اللجنة من . توفّر الربامج واخلدمات واالفتقار إىل بيانات وافية يف جمال صحة املراهقني     
 إزاء ارتفاع معّدالت حاالت احلمل املبكِّر، كما تشعر         جديد قلقها الذي أعربت عنه سابقاً     

باألسف لعدم وجود مبادرات لتطوير مرافق للرعاية الصحية وتقدمي املشورة وإعادة التأهيـل   
كمـا  . بشكل مالئم للمراهقني وكذلك لعدم حصول املراهقني على خدمات صحية سرِّية          

 عاماً جيب أن تكـون      ١٦مارهم عن   تعرب اللجنة عن القلق لكون األشخاص الذين تقلّ أع        
لديهم موافقة الوالدين من أجل احلصول على وسائل منع احلمل، وهي من املمارسات الـيت               

  . قد تعوق الوقاية من حاالت احلمل املبكِّر
توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على زيادة جهودها الراميـة إىل وضـع                -٤٦

مات للرعاية الصحية وإعادة التأهيـل وتقـدمي        وتنفيذ برامج وخدمات، مبا يف ذلك خد      
، يف جمال صحة املراهقني، وإىل احلـصول علـى          مالئم لألطفال سرِّي و املشورة بشكل   

بيانات صحيحة عن الشواغل الصحية للمراهقني من خالل، يف مجلـة أمـور، إجـراء               
كـذلك  كما توصي اللجنة بأن تضع الدولـة الطـرف          . دراسات تتناول هذه القضية   

، وعند االقتضاء، تشريعات، تتناول الوقاية من القضايا املتصلة بـصحة         سات واضحة سيا
املراهقني، مبا يف ذلك حاالت احلمل املبكِّر، فضالً عن تيسري احلصول على وسائل منـع               

) ٢٠٠٣(٤وتشجِّع اللجنة الدولة الطرف على مراعاة تعليق اللجنة العام رقـم            . احلمل
  . ها يف سياق اتفاقية حقوق الطفلبشأن صحة املراهقني وتنميت

  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية    
 سياسة وطنية   ٢٠٠٧بينما تالحظ اللجنة إشارة الدولة الطرف إىل اعتمادها يف عام             -٤٧

اإليدز وإىل أن خدمات الوقاية من فريوس نقص        /بشأن مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية     
الرعاية ذات الصلة ستكون مكوِّناً رئيسياً مـن مكوِّنـات          اإليدز وخدمات   /املناعة البشرية 

ا خدمات الصحة اإلجنابية الوطنية وسيتم دجمها يف صلب برامج الرعاية الصحية األّولية، فإهن            
ل انتشار هذا املرض استمر يف االرتفاع على مدى الـسنوات      ما زالت تشعر بالقلق ألن معدّ     

 الشباب على غري علم تام بالكيفية اليت ميكن هبا أن           كما تشعر اللجنة بالقلق لكون    . األخرية
وتشعر ). مثل استخدام الرفاالت  (اإليدز وبوسائل الوقاية    /ينتشر فريوس نقص املناعة البشرية    

اللجنة باألسف الخنفاض مستوى القبول باألشخاص املـصابني بفـريوس نقـص املناعـة              
  . اية اجلنسية املأمونةاإليدز وكذلك تقبُّل أساليب معّينة من الوق/البشرية
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حتثّ اللجنة الدولة الطرف على اّتخاذ تدابري للحّد من اإلصابة بفريوس نقـص               -٤٨
اإليدز يف أراضيها، ال سيما فيما يتعلق بالشباب وذلك من خالل، يف مجلة             /املناعة البشرية 
  :أمور، ما يلي

مواصلة وتعزيز سياستها الوطنيـة بـشأن فـريوس نقـص املناعـة                )أ(  
اإليدز من أجل ضمان توفري الرعاية والدعم لألطفال املـصابني أو املتـضرِّرين             /بشريةال

  اإليدز؛/بفريوس نقص املناعة البشرية
ضمان تلقِّي اجلمهور، ال سيما الشباب، معلومات ومواد عن أسـاليب             )ب(  

رسـات  اإليدز، مبا يف ذلـك املما     /الوقاية واحلماية املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية      
  اجلنسية املأمونة؛

مواصلة األنشطة الرامية إىل رفع مستوى الوعي بفريوس نقص املناعـة             )ج(  
اإليدز، مبا يف ذلك األنشطة اهلادفة إىل إزالة وصمة العار املرتبطة بفريوس نقص             /البشرية

  اإليدز؛/املناعة البشرية
املناعـة  بشأن فريوس نقص     )٢٠٠٣(٣مراعاة تعليق اللجنة العام رقم        )د(  
اإليدز وحقوق الطفل واملبادئ التوجيهية الدولية املتعلقة بفريوس نقص املناعـة           /البشرية
  .اإليدز وحقوق اإلنسان/البشرية

  احلّق يف مستوى معيشي مناسب    
، ٢٠٠١بينما تالحظ اللجنة مع التقدير اعتماد قانون التصّرف يف النفايات يف عام               -٤٩

وإذ تشري إىل توصـياهتا     . ائح تنّص على إنفاذ القانون املذكور     فإهنا تشعر بقلق لعدم وضع لو     
، تشعر اللجنة بقلق بالغ حيال مواصلة استخدام        )٢٤، الفقرة   CRC/C/15/Add.121(السابقة  

 يف املائة من األسر املعيشية وحيال الـتخلّص مـن           ٣٦املراحيض احلفرية من ِقبل ما نسبته       
  .ئها يف البحرالنفايات السائلة غري املعاجلة بإلقا

توصي اللجنة بأن تّتخذ الدولة الطرف تدابري مالئمة لضمان تزويد مجيع األسـر             -٥٠
املعيشية، يف مجلة أمور، مبا هو واٍف من مرافق اإلصحاح والتخلّص من النفايات، وكذلك 

  .عدم التخلّص من النفايات السائلة غري املعاجلة بإلقائها يف البحر

  اخالبيئة وتغيُّر املن    
تالحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف، بوصفها دولة جزرية صغرية، تتعـرَّض إىل               -٥١

  . أسوأ آثار تغيُّر املناخ وأن لذلك تأثرياً سلبياً على مجيع جماالت حياة األطفال
حتثّ اللجنة الدولة الطرف على أن تعي للغاية، لدى وضعها برامج وسياسات،              -٥٢

البيئية لتلك الربامج والـسياسات، بالتعـاون مـع الـشركاء           احلاجة إىل إدارة األبعاد     
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. اإلقليميني والدوليني، من أجل احلّد إىل أقصى مدى ممكن من اآلثار السلبية لتغيُّر املناخ             
  . كما تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد برامج تأّهب ملواجهة الكوارث الطبيعية

  ) من االتفاقية٣١؛ و٢٩؛ و٢٨املواد (افية التعليم واألنشطة الترفيهية والثق  -٦  

  التعليم، مبا يف ذلك التدريب املهين والتوجيه    
تالحظ اللجنة مع التقدير ارتفاع معّدالت التسجيل يف املدارس االبتدائية، وإدخال             -٥٣

نظام ضباط املصاحبة املدرسية املسؤولني عن تشجيع احلضور إىل املدارس على أساس منتظم،         
، الذي ينّص على أحكام بشأن التعليم يف مرحلة الطفولة          ٢٠٠٢ قانون التعليم لعام     واعتماد

املبكِّرة والتعليم املرتيل والتعليم اخلاص، وينّص على إعداد مناهج دراسية هتـدف، يف مجلـة               
وتالحظ ". للفرص واملسؤوليات واخلربات اليت تتَّسم هبا حياة الكبار       "أمور، إىل هتيئة الطالب     

 أن حصول مجيع الطالب بشكل كامل على التعليم الثانوي أصبح أمراً نافذاً يف بعض               اللجنة
بيد أن  . األبرشيات وأن مثة برنامج تغذية مدرسياً متاحاً يف مجيع املدارس االبتدائية احلكومية           

  :اللجنة تشعر باألسف ملا يلي
 احلضور إىل أن واحداً وعشرين يف املائة من الطالب املسّجلني ينقطعون عن         )أ(  

  املدرسة قبل وصوهلم إىل الصف اخلامس؛
أنه على الرغم من ازدياد معدَّالت التسجيل، مثة طفل من كل ستة أطفال               )ب(  

  غري مسجَّل يف املدارس الثانوية؛ 
أنه على الرغم من ارتفاع معّدالت التسجيل يف مرحلة ما قبل االلتحـاق               )ج(  

نهجية تنفيذ خطة العمل املرتبطة بسياسة الدولة الطرف        باملدرسة يف البلد، ال جيري بصورة م      
  بشأن تنمية الطفولة املبكِّرة؛ 

ـ       ـة املبكِّ ـة الطفول ـأن مرافق تنمي    )د(   و واٍف  ـرة غري ُمـزوَّدة علـى حن
  باملوظفني واألثاث؛ 

أن مثة اّتجاهاً يقضي بأن ُيطلب من األطفال الذين ُيتَّهمون بارتكاب جرائم              )ه(  
  .سة إىل حني البّت يف املسألة ذات الصلةترك املدر

  :توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي  -٥٤
اّتخاذ اخلطوات اليت تكفل املساواة يف احلصول على التعليم دون متييز،             )أ(  

  مبا يشمل الفتيات احلوامل واألطفال املّتهمني بارتكاب جرائم؛
و يكفل أن ُيكِمل األطفال تعلـيمهم       اّتخاذ مجيع التدابري الالزمة على حن       )ب(  

املدرسي، مبا يف ذلك اّتخاذ إجراءات حمدَّدة ملعاجلة األسباب الـيت تكمـن وراء عـدم                
  إكماهلم التعليم املدرسي؛
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مواصلة وتعزيز اجلهود بشأن التصدِّي الرتفاع معّدالت التغيُّـب عـن             )ج(  
  ما يف املدارس الثانوية؛املدرسة والتسرُّب من املدرسة من جانب الفتيان، ال سي

حتسني نوعية التعليم باحلرص، يف الوقت نفسه، على ضـمان تـدريب              )د(  
  املعلمني تدريبياً جيداً وتأهيلهم تأهيالً تاماً؛ 

ضمان التنفيذ الكامل لسياسة تنمية الطفولة املبكِّـرة وتـوفري املـوارد       )ه(  
ىت يتسنَّى تزويدها مبا يلزمها من معلمني    الالزمة ملرافق التعليم ما قبل االلتحاق باملدرسة ح       

  وأثاث على حنو واٍف؛
تعزيز العمل على ترويج التعليم والتدريب املهنـيني لألطفـال الـذين              )و(  

  ينقطعون عن احلضور إىل املدارس االبتدائية أو الثانوية؛
اّتخاذ خطوات لضمان موارد كافية ووافية لتنفيذ منهاج مدرسي كامل            )ز(  
  ملهارات احلياتية وحقوق اإلنسان وحقوق الطفل؛يتناول ا
  ).٢٠٠١(١مراعاة تعليق اللجنة العام رقم   )ح(  

 ٣٠و) د(و) ب(٣٧ و ٤٠ و ٣٩ و ٣٨ و ٢٢املـواد   (تدابري احلماية اخلاصة      -٧  
  ) من االتفاقية٣٦-٣٢و

  االستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفال    
 ١٣٨ على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم         ترّحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف      -٥٥

 اخلاصة حبظر أسوأ ١٨٢بشأن احلّد األدىن لسّن االستخدام واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
وبينما تقدِّر اللجنة إشارة الدولـة      . أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها      

 عاماً يعملون، فإهنا تالحظ،     ١٦عمارهم عن   الطرف إىل أنه ال يكاد يكون مثة أطفال تقلّ أ         
 عاماً ترخيـصاً    ١٥مع ذلك، أن االحتمال يظلّ قائماً ملنح األطفال الذين تقلّ أعمارهم عن             

كما تالحظ اللجنة أنه من غري الواضح ما إذا كان مثـة           . من وزارة العمل يسمح هلم بالعمل     
  . لى الترخيص الالزم عاماً يعملون دون حصوهلم ع١٥أطفال تقلّ أعمارهم عن 

حتثّ اللجنة الدولة الطرف على اّتخاذ مجيع التدابري املالئمة حلماية األطفال مـن        -٥٦
االستغالل االقتصادي، وال سيما النظر يف إلغاء ترخيص العمل الذي يصدر عـن وزارة              

وتشجِّع اللجنة الدولة الطرف علـى      .  عاماً ١٥العمل لألطفال الذين تقلّ أعمارهم عن       
لتماس املساعدة التقنية يف هذا الصدد من الربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفـال              ا

  .التابع ملنظمة العمل الدولية
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  االستغالل واالعتداء اجلنسيني    
تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء تضرُّر ما ال يقلّ عن ثلث السكان من األطفال                 -٥٧

يشكِّل مشكلة كبرية وألنه يندر أن يقوم األطفـال         من االعتداء اجلنسي وألن سفاح احملارم       
. باإلبالغ عندما ُيعتدى عليهم، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إىل اخلوف من أن ُيوصموا بالعار 

وبينما تعترف اللجنة بأن القانون اجلنائي يوفِّر بالتأكيد درجة معّينة من احلماية من االعتـداء      
وعلـى وجـه   . لك، قلقة لعدم كفاية هذه احلمايـة   واالستغالل اجلنسيني، فإهنا تظلّ، مع ذ     

معرفة املالمسة اجلنسية غري    "اخلصوص، تشعر اللجنة باألسف لعدم وجود محاية للفتيان من          
على اجملامعة، وهو ما يستبعد بالتـايل       " معرفة املالمسة اجلنسية  "والقتصار مفهوم   " املشروعة

ن تسبِّب بقدر مماثـل الـصدمة واإليـذاء     األفعال األخرى ذات الطبيعة اجلنسية اليت ميكن أ       
  ". ظاهرة أمُّورة البابا"كما تشعر اللجنة بالقلق لشيوع املعامالت اجلنسية و. جنسياً
  :توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي  -٥٨

اّتخاذ إجراءات فورية للتصدِّي ملسألة االعتداء اجلنسي، مبـا يف ذلـك              )أ(  
ف واإلبـالغ   ـات التثبُّـت والكـش    ـة أمور، خدم  ـ يف مجل  ارم من خالل،  ـسفاح احمل 

  والوقاية والتدخُّل؛
وضع وتعزيز تدابري تشريعية مالئمة من شأهنا توفري احلماية التامة للفتيات             )ب(  

  والفتيان على السواء من االعتداء اجلنسي، مبا يف ذلك سفاح احملارم، واالستغالل اجلنسي؛
ى الوعي باحلاجة إىل اإلبالغ عن االعتـداء        اّتخاذ خطوات لرفع مستو     )ج(  

  واالستغالل اجلنسيني؛
تنفيذ برامج داخل اجملتمعات احمللّية لتثقيف اجلمهور واألسر بشأن اآلثار            )د(  

السلبية لالعتداء أو االستغالل اجلنسي ولتخفيف الشعور بوصمة العار املرتبط بـاإلبالغ      
  عن االعتداء أو االستغالل اجلنسي؛ 

اّتخاذ تدابري مالئمة لضمان املالحقة القضائية الفورية ملـن يرتكبـون             )ه(  
  اجلرائم اجلنسية ضّد األطفال؛

تنفيذ سياسات وبرامج مالئمة للوقاية واإلنعـاش وإعـادة االنـدماج             )و(  
" االلتـزام العـاملي   "و" اإلعالن وبرنامج العمـل    "لاالجتماعي لألطفال الضحايا، وفقاً     

رات العاملية ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية، الـيت          املعتمدين يف املؤمت  
، فضالً عن نتائج املؤمتر الدولية بشأن ٢٠٠٨ وعام ٢٠٠١ وعام ١٩٩٦ُعقدت يف عام   
  .هذه املسألة
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  إدارة شؤون قضاء األحداث    
، )١٢ة  ، الفقر CRC/C/15/Add.121(إذ تشري اللجنة إىل مالحظاهتا اخلتامية السابقة          -٥٩

فإهنا تشعر بالقلق العميق لكون احلّد األدىن احلايل للسّن الذي تترتَّب عنده مسؤولية جنائيـة               
وتالحظ اللجنة بقلق كون عـدد األحـداث        ). إذ أنه ُمحدَّد بسبع سنوات    (منخفض للغاية   

وتالحظ اللجنة أن معظـم األحكـام       . ٢٠٠٧مرتكيب اجلرائم شهد زيادة سريعة منذ عام        
كما تنـوِّه اللجنـة     . حبّق األحداث مرتكيب اجلرائم هي أوامر باخلدمة االجتماعية       الصادرة  

باملمارسة الراهنة اليت ُيخصَّص مبوجبها يومان يف األسبوع على أهنما يوما حمكمة لألسرة يف              
حمكمة الصلح واحملكمة العليا، لكنها تشعر باألسف لعدم وجود حماكمة متفرِّغـة خاصـة              

وتالحظ اللجنـة   . د قضاة وحمامني متخصَّصني يف جمال حقوق األطفال       باألسرة وعدم وجو  
هو ليس فقط إيداع األطفال الذين تقـلّ        " املمارسة القضائية الراهنة  "كذلك أن الغرض من     

 عاماً يف السجن، بل هو باألحرى ملمارسة خيارات التوفيـق وخيـارات             ١٦أعمارهم عن   
 عاماً  ١٦قلق ألن األطفال الذي تتراوح أعمارهم بني        بيد أهنا تظلّ تشعر بال    . األحكام البديلة 

كمـا تـشعر    .  عاماً ُيحصرون يف السجن وال ُيحتجزون يف مرافق منفصلة عن الكبار           ١٨و
اللجنة بالقلق لكون العقاب البدين ما زال جزءاً من القانون اجلنائي وغري حمظور صـراحةً يف          

ـ         . ٢٠١٠رف أن تعتمـده يف عـام        مشروع قانون قضاء األحداث الذي تعتزم الدول الط
وتالحظ اللجنة مع األسف أنه ليس مثة تدريب رمسي متاح للمهنيني املعنيني باألطفال الذي              

  .خيالفون القانون
حتثّ اللجنة الدولة الطرف على ضمان تنفيذ معايري قـضاء األحـداث تنفيـذاً       -٦٠

ن قواعد األمم املتحدة     من االتفاقية، فضالً ع    ٤٠ و ٣٩و) ب(٣٧كامالً، ال سيما املواد     
، ومبادئ األمم املتحـدة     )قواعد بيجني (النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث       

، وقواعد األمم املتحدة بشأن     )مبادئ الرياض التوجيهية  (التوجيهية ملنع جنوح األحداث     
للجنة وعلى وجه اخلصوص، توصي ا    ). قواعد هافانا (محاية األحداث اجملرَّدين من حرِّيتهم      

بشأن ) ٢٠٠٧(١٠بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي، مع مراعاهتا تعليق اللجنة العام رقم             
  :إدارة شؤون قضاء األحداث

رفع مستوى احلّد األدىن للسّن الذي تترتَّب عنده مسؤولية جنائيـة إىل              )أ(  
  مستوى مقبول أكثر دولياً؛

يز خمتلف أشكال الوساطة،    اّتخاذ مجيع التدابري الالزمة، مبا يف ذلك تعز         )ب(  
 ١٦وتوسيع نطاقها ليشمل مجيع األطفال، مبا يشمل األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني             

داث مرتكيب اجلرائم، لضمان    ـة لألح ـ عاماً، وتعزيز سياسة العقوبات البديل     ١٨عاماً و 
 عامـاً،   ١٨ عاماً و  ١٦أال ُيوَدع األطفال، مبن فيهم األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني           

  قيد االحتجاز، إال كمالٍذ أخري وألقصر وقت ممكن؛
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اّتخاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان أن يتم االحتجاز، عند القيام به، على   )ج(  
حنو ميتثل للقانون وحيترم حقوق الطفل وفق ما هو منصوص عليهـا يف االتفاقيـة، وأن                

حتجاز قبل احملاكمـة أو بعـد       ُيحتجز األطفال على حنو منفصل عن الكبار سواء يف اال         
  صدور احلكم؛

اّتخاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان عدم تعارض األوضـاع يف مرافـق              )د(  
  االحتجاز مع تنمية الطفل وتلبية احلّد األدىن من املعايري الدولية؛

سّن تشريعات حتظر صراحةً العقاب البدين كخيار يف إصدار األحكام يف             )ه(  
  النظام القضائي؛

اّتخاذ خطوات لتحسني نظام قضاء األحداث، مبا يف ذلك من خـالل               )و(  
إنشاء حماكم األحداث أو األسر، وضمان أن تتوفَّر هلذا النظام موارد بشرية ومالية وافية              

  مبا يسمح له بأداء وظائفه على النحو املالئم؛
فال يف  اّتخاذ اخلطوات الالزمة لضمان تلقِّي األشخاص العاملني مع األط          )ز(  

  نظام قضاء األحداث وقضاة األحداث وما غري ذلك التدريب املناسب؛
التماس املساعدة التقنية وأوجه التعاون األخرى من فريق األمم املتحدة            )ح(  

املشترك بني الوكاالت املعين بقضاء األحداث، الذي يضّم مكتب األمم املتحدة املعـين             
 األمم املتحدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان         باملخدرات واجلرمية واليونيسيف ومفوضية   

  .ومنظمات غري حكومية

  محاية الشهود وضحايا اجلرائم    
توصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف، من خالل أحكام ولوائح قانونيـة               -٦١

أو الشهود عليها، مثل األطفـال ضـحايا        /وافية، تلقِّي مجيع األطفال ضحايا اجلرائم و      
والعنف املرتيل، واالستغالل اجلنـسي واالقتـصادي، واالختطـاف،         االعتداء اجلنسي،   

واالّتجار، والشهود على هذه اجلرائم، احلماية اليت تقتضيها االتفاقيـة، وأن تأخـذ يف              
االعتبار التام مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفـال              

 ٢٠٠٥/٢٠فقة بقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي املر(ضحايا اجلرمية والشهود عليها  
  ). ٢٠٠٥يوليه / متوز٢٢املؤرَّخ 

  التصديق على الصكوك الدولية  -٨  
تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التصديق على الربوتوكولني االختياريني             -٦٢

لبغـاء ويف املـواد     امللحقني باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف ا          
كما تشّجع اللجنة الدولة الطـرف      . اإلباحية وبشأن اشتراك األطفال يف املنازعات املسلّحة      
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على النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز العنـصري،            
نـسانية أو   واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإ            

املهينة، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العّمال املهاجرين وأفراد أسـرهم، واتفاقيـة             
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وكذلك االتفاقية الدولية حلماية مجيـع األشـخاص مـن              

  .  ٢٠٠٧االختفاء القسري، اليت وقّعتها يف عام 

  املتابعة والنشر  -٩  

  املتابعة    
لجنة الدولة الطرف بأن تتَّخذ مجيع التدابري املناسبة لضمان التنفيذ التام           توصي ال   -٦٣

هلذه التوصيات عن طريق، يف مجلة أمور، إحالتها إىل أعضاء الربملان، والـوزارات ذات              
الصلة يف احلكومات احمللّية لألبرشيات، واحملكمة العليا، عند االقتضاء، كي تنظر فيهـا              

  . ا املزيد من اإلجراءاتبشكل مالئم وتتَّخذ بشأهن

  النشر    
توصي اللجنة كذلك بأن ُيتاح على نطاق واسع جبميع اللغـات املـستخدمة يف              -٦٤

الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاين والردود اخلطية الـيت قدَّمتـها الدولـة الطـرف          
على سبيل  (اليت اعتمدهتا اللجنة، مبا يف ذلك) املالحظات اخلتامية(والتوصيات املتصلة هبا    

من خالل اإلنترنت، لعامة اجلمهور ومنظمات اجملتمع املدين وجمموعات         ) املثال، ال احلصر  
الشباب واجلماعات املهنية ووسائط اإلعالم واألطفال، من أجل إثارة النقـاش حـول             

  . االتفاقية ونشر الوعي هبا وتنفيذها ورصدها

  التقرير القادم  -١١  
ة بدورية تقدمي التقارير، اليت اعتمـدهتا اللجنـة والـوارد     يف ضوء التوصية املتعلق     -٦٥

، وبعد اإلحاطة علماً بأن موعد تقدمي       CRC/C/124 و CRC/C/114وصفها يف تقريرْي اللجنة     
التقرير الدوري اخلامس للدولة الطرف حيلّ يف غضون سنتني من تاريخ النظر يف تقريرهـا               

م ـر دوري موحَّـد يـض     ـىل تقدمي تقري  ة الدولة الطرف إ   ـالدوري الثاين، تدعو اللجن   
أي يف موعد    (٢٠١٦يونيه  / حزيران ٤تقاريرها الدورية من الثالث إىل السادس وذلك يف         

وينبغي ). ر الدوري السادس  ـة لتقدمي التقري  ـ شهراً التاريخ احملدَّد يف االتفاقي     ١٨ ب يسبق  
 اللجنة مـن الدولـة      وتتوقَّع). CRC/C/118انظر  ( صفحة   ١٢٠أال يتجاوز ذلك التقرير     

  .الطرف أن تقدِّم تقريراً كل مخس سنوات بعد ذلك، على النحو املُتوخَّى من ِقبل اللجنة
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كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي وثيقة أساسية وفقاً ملتطلِّبات إعـداد               -٦٦
أن إعـداد   الوثيقة األساسية املشتركة على النحو الوارد يف املبادئ التوجيهية املنسَّقة بش          

التقارير، اليت اعُتمدت من ِقبل االجتماع اخلامس املشترك بني اللجان هليئات معاهـدات             
  ).HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيه /حقوق اإلنسان، الذي عقد يف حزيران

        


