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  جلنة حقوق الطفل
   واخلمسونالسابعةالدورة 

  ٢٠١١يونيه / حزيران١٧ - مايو/ أيار٣٠

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

   كمبوديا:املالحظات اخلتامية    
 ،)CRC/C/KHM/2-3( لكمبوديا    التقرير الدوري املوحد الثاين والثالث     نظرت اللجنة يف    -١

ــس ــر  (١٦٢١و ١٦٢٠ تيهايف جل ــودتني يف ، )1621و CRC/C/SR.1620انظ  ٣املعق
، املعقودة  )CRC/C/SR.1639انظر   (١٦٣٩دت يف جلستها    ـ، واعتم ٢٠١١يونيه  /حزيران

  .التالية ، املالحظات اخلتامية٢٠١١يونيه /حزيران١٧ يف

  مقدمة  -أوالً   
بالردود اخلطّية علـى    وكذلك  ،  التقرير املوحد الثاين والثالث   ترّحب اللجنة بتقدمي      -٢

وترحب اللجنة أيضاً باحلوار    . )CRC/C/KHM/Q/2/Add.1(قائمة املسائل اليت وضعتها اللجنة      
رفيع املستوى وممثِّل لقطاعات متعددة، والذي أتاح فهماً أفضل         الذي أجرته مع وفد     اإلجيايب  

 .حلالة األطفال يف الدولة الطرف

  تدابري املتابعة اليت اتَّخذهتا الدولة الطرف والتقدُّم الذي أحرزته  -ثانياً   
  :حتيط اللجنة علماً مع التقدير، باعتماد ما يلي  -٣

  ؛٢٠٠٩ديسمرب /لدويل، يف كانون األولالقانون املتعلق بالتبين على الصعيد ا  )أ(  
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  ؛٢٠٠٩يوليه /القانون املتعلق بتعزيز حقوق املعوقني ومحايتها، يف متوز  )ب(  
           /االجتار بالبـشر واالسـتغالل اجلنـسي، يف شـباط         القانون املتعلق بقمع      )ج(  

  ؛٢٠٠٨فرباير 
  ؛٢٠٠٧ديسمرب /القانون املتعلق بالتعليم، يف كانون األول  )د(  
         /القانون املتعلق مبنع العنف املـرتيل ومحايـة الـضحايا، يف تـشرين األول               )ه(  
  ؛٢٠٠٥أكتوبر 

؛ واسـتراتيجية احلمايـة     ٢٠٠٢قانون الضمان االجتمـاعي، يف عـام          )و(  
  .٢٠١٠أبريل /االجتماعية، يف نيسان

تالية حلقـوق    املعاهدات الدولية ال   وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على        -٤
  :اإلنسان

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفـال يف            )أ(  
  ؛٢٠٠٤يوليه /الرتاعات املسلحة، يف متوز

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغـاء            )ب(  
  ؛٢٠٠٢مايو /راألطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، يف أيا

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،           )ج(  
  ؛٢٠١٠أكتوبر /يف تشرين األول

اتفاقية الهاي بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين على الـصعيد               )د(  
  ؛٢٠٠٧أبريل /الدويل، يف نيسان

  ؛٢٠٠٧سبتمرب /فساد، يف أيلولاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ال  )ه(  
بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال، وقمعـه            )و(  

 يف  واملعاقبة عليه، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة،              
  ؛٢٠٠٧يوليه /متوز

ل عمـل    بشأن حظر أسوأ أشـكا     ١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )ز(  
  ؛٢٠٠٦مارس /األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها، يف آذار

  .٢٠٠٢أبريل /نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، يف نيسان  )ح(  
  :التدابري املؤسساتية والسياساتية التاليةوترحب اللجنة أيضاً ب  -٥

اسـتغالهلم يف  ريبهم، وقمع االجتار بالبشر، وهت  القائمة حبملة   اللجنة الوطنية     )أ(  
  ؛٢٠٠٩أنشئت يف عام اليت العمل واالستغالل اجلنسي، جمال 
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  ؛)٢٠١٣-٢٠٠٩(اخلطة االستراتيجية للتعليم   )ب(  
خطة العمل الوطنية املتعلقة باأليتام واألطفال املصابني بفريوس نقص املناعة            )ج(  

  ؛)٢٠١٠-٢٠٠٨(البشري وغريهم من األطفال الضعفاء 
  ؛٢٠٠٨ة املتعلقة بتعليم األطفال املعوقني، يف عام السياس  )د(  
أسوأ أشـكال عمـل األطفـال    خطة العمل الوطنية املتعلقة بالقضاء على      )ه(  

)٢٠١٢-٢٠٠٨(  

  اجملاالت الرئيسية اليت تشكِّل مصدراً للقلق والتوصيات بشأهنا  -ثالثاً   

  ) من االتفاقية٤٤ املادة  من٦ والفقرة ،٤٢ و٤املادتان (تدابري التنفيذ العامة   -ألف   

  للجنةالسابقة التوصيات     
 لتنفيذ مالحظاهتا اخلتاميـة علـى        الدولة الطرف  بذلتهاترّحب اللجنة باجلهود اليت       -٦

ومع ذلك، فإن اللجنة تأسف لكـون       ). CRC/C/15/Add.128(التقرير األويل للدولة الطرف     
 مل تلق العناية الكافيـة أو حظـي         بعض الشواغل اليت أعربت عنها والتوصيات اليت قدمتها       

  .جانب منها فقط باالهتمام
حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملعاجلـة التوصـيات               -٧

        الواردة يف املالحظات اخلتامية اليت قُدمت بشأن تقريرها األويل، واليت مل تنفـذ بعـد أو                
لك اليت تتعلق بعدم التمييز، واألطفال املعوقني، وصحة        ، وال سيما ت   مل تنفذ بالقدر الكايف   

  .املراهقني، وقضاء األحداث

  التشريعات    
 الذي يـنص  ٠٩٢/٠٠٣/٢٠٠٧يف حني ترحب اللجنة بقرار اجمللس الدستوري رقم        -٨

على وجوب مراعاة احملاكم لالتفاقية لدى تفسري القانون الكمبودي والفصل يف القضايا، فإهنا              
ر بالقلق لكون احملاكم وهيئات القضاء والسلطات اإلدارية ال تستشهد بأحكـام            مع ذلك تشع  

وتالحظ اللجنة أيضاً اعتماد العديد من      . االتفاقية إالّ يف القليل النادر، وال تنفذها بشكل مباشر        
مـن أن   خالل احلوار التفـاعلي     ا متت اإلشارة إليه     التشريعات املتعلقة بالطفل، وحتيط علماً مب     

ألن مستوى  بيد أن اللجنة تشعر بالقلق      . ة الطرف بصدد وضع قانون شامل حلماية الطفل       الدول
  .بسبب انعدام اآلليات املالئمة لتنفيذ هذا التشريعضعيفاً لتشريع املتعلق بالطفل ال يزال إنفاذ ا

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري املالئمة لضمان التطبيق الكامل              -٩
دئ االتفاقية وأحكامها يف نظامها القانوين احمللي، مبا يف ذلك وضع آليات وأطر ونظـم               ملبا
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. مالئمة إلنفاذ القوانني املتعلقة بالطفل على املستوى الوطين ومستويي املقاطعات والبلديات          
وتطلب اللجنة أيضاً إىل الدولة الطرف اإلبالغ عن التقدم احملرز يف هذا الـصدد، وعـن                

ليت تصدرها هيئات القضاء أو احملاكم الوطنية أو السلطات اإلداريـة إلعمـال             القرارات ا 
حتث اللجنة الدولة الطرف على اإلسراع بسن قـانون         كما  . احلقوق املكرسة يف االتفاقية   

شامل حلماية الطفل حبيث يغطي مجيع مبادئ االتفاقية وأحكامها، وعلى ضمان إدماج قانون             
  . الشاملغته حالياً يف هذا القانونقضاء األحداث الذي جتري صيا

  التنسيق    
تالحظ اللجنة التدبري اإلجيايب املتخذ واملتمثل يف تعزيز مركز اجمللس الوطين للطفل يف       -١٠

 ملكي يقضي بأن تكون هلذا اجمللس ميزانيته اخلاصة، وبإنشاء هياكل تابعة له       رسومكمبوديا مب 
ة تشعر بالقلق الستمرار افتقار اجمللـس الـوطين         بيد أن اللجن  . على املستويات دون الوطنية   

للطفل يف كمبوديا للموارد البشرية والتقنية واملالية اليت تلزمه ألداء دوره التنسيقي فيما يتعلق              
بتنفيذ االتفاقية، ومن عدم إلزام اإلدارات احلكومية بالرجوع إىل هذا اجمللس أو االنصياع له              

  . ليف القضايا ذات الصلة حبقوق الطف
ـ   ـتكرر اللجنة توصيتها املقدم     -١١ ، CRC/C/15/Add.128(ة الطـرف    ـة إىل الدول

ـ             )١١الفقرة   وارد ، والداعية إىل تزويد اجمللس الوطين للطفل يف كمبوديا باملزيد مـن امل
وحتث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على ضمان التنسيق        . البشرية والتقنية واملالية األساسية   

التفاقية، وتوضيح العالقة القائمة بني هذا اجمللس واإلدارات احلكوميـة،  الفعال يف تنفيذ ا 
واملبادرة فوراً إىل إنشاء هياكل تابعة للمجلس على مـستويات املقاطعـات واملنـاطق              

  .والبلديات

  خطة العمل الوطنية    
يف حني تالحظ اللجنة وجود خطط عمل قطاعية شىت ذات صلة بالطفل يف الدولة                -١٢

إهنا تشعر بالقلق إزاء عدم وجود استراتيجية أو خطة عمل وطنية شـاملة لتنفيـذ               الطرف، ف 
  .االتفاقية

توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ سياسة واستراتيجية شـاملتني بـشأن              -١٣
الطفل، واعتماد خطة عمل وطنية تتعلق بالطفل أو أي إطار آخر من هذا القبيل لتنفيـذمها                

وتوصي اللجنـة   .  العمل القطاعية وتغطي مجيع جماالت االتفاقية      حبيث تتضمن خمتلف خطط   
أيضاً بأن ترتبط هذه االستراتيجية على حنو وثيق خبطـة التنميـة االسـتراتيجية الوطنيـة             

. واستراتيجية احلماية االجتماعية، وأن ختصص هلا املـوارد الكافيـة         ) ٢٠١٣-٢٠٠٩(
ضع هذه السياسة واخلطط للوثيقة اخلتاميـة       وتوصي اللجنة بإيالء االهتمام املناسب أثناء و      

اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف الدورة االستثنائية         " عامل يليق باألطفال  "املعنونة  
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، وتعليـق   ٢٠٠٧، واستعراض منتصف املدة الذي أجرته يف عام         ٢٠٠٢املعقودة يف عام    
  .ة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفلاملتعلق بالتدابري العام) ٢٠٠٣(٥اللجنة العام رقم 

  الرصد املستقل    
يف ظـلّ  تشعر اللجنة بالقلق إزاء حمدودية التقدم احملرز يف جمال إنشاء آلية مـستقلة           -١٤

ملبادئ باريس لرصد وتقييم التقدم احملرز يف جمال تنفيذ االتفاقية، وتلقـي ومعاجلـة              االمتثال  
   .نتهاك حقوقهم مبوجب االتفاقيةالشكاوى اليت يقدمها األطفال فيما يتعلق با

بـأن  ) ١٤، الفقرة   CRC/C/15/Add.128(تكرر اللجنة طلبها إىل الدولة الطرف         -١٥
قـوق  حلتنشئ، امتثاالً ملبادئ باريس، آلية مستقلة سواء بوصفها جزءاً مـن مؤسـسة              

وينبغي أن تكون هذه اآللية متاحـة       . اإلنسان تضم وحدة معنية بالطفل أو آلية منفصلة       
لألطفال، وأن ترصد إعمال حقوقهم، وتتعامل مع الشكاوى املتعلقة بانتهاك هذه احلقوق            

ألطفال وسريعة، وتوفر سبل االنتصاف الكفيلة بالتـصدي هلـذه          ختدم مصاحل ا  بطريقة  
بشأن ) ٢٠٠٢(٢وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم          . االنتهاكات

  .ستقلة حلقوق اإلنساندور املؤسسات الوطنية امل

  رصد املوارد    
 ٢٠١٣-٢٠٠٩تالحظ اللجنة أنه على الرغم من أن خطة التنمية االستراتيجية الوطنية              -١٦

املوارد البشرية والتقنية واملالية املخصـصة      إالّ أن   تتضمن أولويات رئيسية مكرسة لألطفال،      
التنمية يف  شركاء  الة إىل اضطالع    ، باإلضاف موارد حمدودة حلماية الطفل والرعاية االجتماعية     

وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق من أنه على الرغم من النمو          . بتمويل معظم اخلدمات املقدمة حالياً    
الدولة الطرف، فإن الزيادة يف امليزانية املخصصة للقطاعـات         الذي شهدته   االقتصادي الكبري   

اجملاالت األخرى، وأن   حتققت يف      إالّ نصف الزيادة اليت    ٢٠٠٧االجتماعية مل تبلغ منذ عام      
وتالحـظ  .  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجـايل       ١,٩امليزانية املخصصة للتعليم ال متثل سوى       

، فإن  ٢٠١٠اللجنة أيضاً بقلق بالغ أنه على الرغم من اعتماد قانون مكافحة الفساد يف عام               
حتويل مسار املـوارد الـيت       يف   يتسبب باستمرار الفساد ال يزال متفشياً يف الدولة الطرف،        

  .بإمكاهنا تعزيز إعمال حقوق الطفل
  :حتث اللجنة الدولة الطرف على االضطالع مبا يلي  -١٧

 من االتفاقيـة إلعمـال   ٤ختصيص موارد كافية يف امليزانية وفقاً للمادة      )أ(  
         حقوق الطفل، وعلى وجه التحديد زيادة امليزانية املخصصة للقطاعـات االجتماعيـة،            

  مبا فيها، على سبيل املثال ال احلصر، قطاع التعليم؛
 ميزانية الدولة من خالل تنفيذ      إعداد يراعي حقوق الطفل يف      اتباع هنج   )ب(  

 ككـل،   على نطـاق امليزانيـة    واستخدامها   الطفل املوارد املخصصة لقضايا  نظام لتتبُّع   
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 الدولـة   أيـضاً حتثّ اللجنة   و. الستثمار يف األطفال  فتتوضح، على هذا النحو، صورة ا     
 نظام التتبُّع هذا إلجراء تقييمات للكيفية اليت ميكن أن تـؤثِّر هبـا          استخدامعلى   الطرف

، مبا يكفل   " للطفل عليااملصاحل ال "االستثمارات يف أي قطاع من القطاعات على حنو خيدم          
  نحو املناسب؛الفتيان على ال املتباين هلذه االستثمارات على الفتيات والتأثريقياس 

متابعة توصيات األمم املتحدة، عند االقتضاء، بـدءاً بنمـوذج امليزنـة       )ج(  
القائمة على النتائج لرصد مدى فعالية ختصيص املوارد وتقييمها، وعند اللزوم، التمـاس             

  التعاون الدويل يف هذا الصدد؛
إجراء تقييم شامل لالحتياجات من امليزانية، ووضع خمصصات واضحة           )د(  

  هلذه اجملاالت اليت تتصدى تدرجيياً للفوارق املسجلة يف املؤشرات املتعلقة حبقوق الطفل؛
 الشفافية واملشاركة يف وضع امليزانية بأسلوب قائم على احلـوار           ضمان  )ه(  

  املالئم؛ مساءلة السلطات احمللية على النحوكفالة األطفال، ومع وال سيما ، مع اجلمهور
تيجية يف امليزانية لألطفال األشد حرمانـاً أو ضـعفاً،          حتديد بنود استرا    )و(  

بنـود  هـذه ال   محاية   اذ تدابري اجتماعية إجيابية، وضمان    ـوللحاالت اليت قد تقتضي اخت    
كوارث الطبيعيـة أو حـاالت      وال  االقتصادية  األزمات ةامليزانية حىت يف حال   املدرجة يف   
   األخرى؛الطوارئ
 وتعزيز القدرات املؤسسية للكشف     ،الفسادختاذ تدابري فورية ملكافحة     ا  )ز(  

  فيه وحماكمة مرتكبيه؛ والتحقيق  عن الفسادعلى حنو فعال
مراعاة التوصيات اليت قدمتها اللجنة أثناء يـوم املناقـشة العامـة يف               )ح(  

  ". مسؤولية الدول-املوارد املخصصة إلعمال حقوق الطفل " بشأن ٢٠٠٧ عام

  مجع البيانات    
        قواعد بيانـات،    وضع ل هاة على الدولة الطرف للجهود الكبرية اليت بذلت       تثين اللجن   -١٨

 يف مؤسـسات الرعايـة       املودعني  األطفال ضحايا االجتار بالبشر واألطفال     بشأنوال سيما   
 غطيهـا مجع بيانات كافية يف بعض اجملاالت الـيت ت        لعدم   بالقلق    تشعر  اللجنة بيد أن  .البديلة

        آليات مجـع البيانـات    لكون  ، و  على وجه التحديد   األطفال املعوقني ب لقفيما يتع االتفاقية، و 
 بـني  وجود تنسيق كـاف   عدم   بالقلق ل  شعر اللجنة كذلك  وت .آليات تتسم بالتجزؤ  ال تزال   

 تغطي  بشكل منهجي وشامل حبيث    صنفة قاعدة بيانات م   وضعالوزارات ذات الصلة لضمان     
  .مجيع جماالت االتفاقية

لجنة الدولة الطرف على إنشاء نظام شامل جلمـع البيانـات وحتليـل     تشجع ال   -١٩
البيانات اليت تسىن مجعها الستخدامها كأساس يقوم عليه تقييم التقدم احملرز يف إعمـال              
. حقوق الطفل، وكذلك للمساعدة يف تصميم السياسات والربامج الالزمة لتنفيذ االتفاقية
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ونوع اجلنس واملوقع اجلغرايف واألصل العرقي      وينبغي تصنيف البيانات على أساس السن       
وتـشجع اللجنـة    .  االقتصادية لتيسري حتليل حالة مجيع األطفال      -واخللفية االجتماعية   

الدولة الطرف على التماس املساعدة التقنية من املنظمات الدولية ذات الصلة، مبا فيهـا              
  .اليونيسيف

  النشر والتوعية    
 اخلطوات اإلجيابية اليت اختذهتا الدولـة الطـرف لنـشر           تالحظ اللجنة مع التقدير     -٢٠

 بـشأن   هـين املتدريب  للتنظيم دورات   اتفاقية حقوق الطفل، مبا يف ذلك       ب املتعلقةاملعلومات  
  . الدولة الطرفمجيع مقاطعاتيف نواب املديرين ملديري املدارس وموجهة  حقوق الطفل

نشر االتفاقية يف مجيـع     امية إىل   الر جهودها   بتعزيزوصي اللجنة الدولة الطرف     ت  -٢١
األطفال واآلباء، ونـشر املعلومـات      يشمل  أحناء البلد، ورفع مستوى الوعي العام، مبا        

  . وأحكامها االتفاقيةبادئمب املتعلقة

  التدريب    
توفري التدريب لفئات معينة من املهنيني      ب املتعلقةتالحظ اللجنة مع التقدير املعلومات        -٢٢

      بيد أهنا تشعر مع ذلك بعدم كفاية هذا التـدريب الـذي   طفال ومن أجلهم،    العاملني مع األ  
        ممـن  إنفاذ القانون    املسؤولني عن  و ،غطي مجيع املهنيني العاملني مع األطفال ومن أجلهم       يال  

  .حمدوداًاالتفاقية ب ال يزال وعيهم
ـ  تعزيز جهودها الرامية إىل   ب الدولة الطرف    توصي اللجنة   -٢٣ ذ بـرامج تعلـيم      تنفي

 جلميع الفئـات  ها مبادئ االتفاقية وأحكاموتدريب تتميز مبنهجيتها وجودهتا وتعين بتقدمي 
وظفني املكلفني بإنفاذ    وامل ، واحملامني ،، مثل القضاة  مع األطفال ومن أجلهم   املهنية العاملة   

ـ         ، وموظفي اخلدمة املدنية   القوانني، از  واملوظفني العاملني يف مؤسـسات وأمـاكن احتج
 نوخـصائي  مبـن فـيهم علمـاء الـنفس، واأل         ، وموظفي الصحة  ،األطفال، واملعلمني 

شجع اللجنة الدولة الطرف على التماس املساعدة التقنية من جهات منها وت .نواالجتماعي
  .املفوضة السامية حلقوق اإلنسان واليونيسيف

  التعاون مع اجملتمع املدين    
ء التهديدات واملضايقات واالعتداءات اجلـسدية      تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزا       -٢٤

 عن حقوق اإلنسان يف الدولة الطـرف، وال سـيما           اليت يتعرض هلا املدافعون   واالعتقاالت  
 أنـه   بقلق تالحظ اللجنة أيضاً  و .نأولئك الذين يدافعون عن حق األسر واألطفال يف السك        

كومية العاملة يف جمال حقـوق       املنظمات غري احل   من الدور اهلام الذي تضطلع به     على الرغم   
فإهنا ال تزال يف الوعي وتعزيز حقوق الطفل وتوفري الرعاية واحلماية لألطفال،     تنمية  الطفل يف   
 .األطفـال ب املتعلقـة ستراتيجيات  واالالقوانني  و وضع السياسات عملية  من   ة مستبعد الغالب



CRC/C/KHM/CO/2 

GE.11-44607 8 

 التشهري والتضليل ب  املتعلق نونبالقلق إزاء االستخدام الواسع النطاق للقا     كذلك  تشعر اللجنة   و
مشروع قانون اجلمعيات واملنظمـات غـري       إزاء   و أصحاب الرأي املعارض،   ضد   اإلعالمي

من عمل املدافعني عن    ،  ، يف حال اعتماده   ذي سيحد بشكل كبري   الهو املشروع   احلكومية، و 
  .حقوق اإلنسان يف الدولة الطرف

قانونـاً   ملموسـة لالعتـراف      ث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ خطوات      حت  -٢٥
 ،الثقة والتعاون مع اجملتمـع املـدين      وجتديد جو   عملهم،  بملدافعني عن حقوق اإلنسان و    با

 وكذلك منظمات اجملتمع املدين واألطفـال يف         بصورة منتظمة،  وإشراك اجملتمعات احمللية  
 .ييمهاها ورصدها وتق  وتنفيذ  والربامج املتصلة حبقوق الطفل     واخلطط لسياساتلالتخطيط  

 رهيـب التحاالت   الدولة الطرف على ضمان التحقيق على الفور يف           أيضاً حتث اللجنة و
حتث اللجنة كذلك الدولة الطرف على تنفيذ التوصـيات الـيت           و.  املبلغ عنها  واملضايقة
  اخلاص املعين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف كمبوديـا يف هـذا الـصدد                قررقدمها امل 

)A/HRC/15/46 ٩٥، الفقرة.(  

  حقوق الطفل وقطاع األعمال    
 تزايـد و  يف سياق النمـو االقتـصادي       الدولة الطرف قد اختذت،    تالحظ اللجنة أن    -٢٦

 حقوق الطفل يف    على  التجارية االستثمارات احمللية واألجنبية، تدابري إجيابية لتنظيم أثر األعمال       
لقلق لعدم االضـطالع إىل  با تشعر بيد أن اللجنة .االقتصاد الرمسي، مثل صناعة املالبس اجلاهزة  

املسؤولية االجتماعية والبيئية للـشركات التجاريـة،       ب املتعلقاإلطار التنظيمي   حد اآلن بوضع    
  . على األطفالة هذه الشركات ألنشطملنع حدوث آثار سلبية حمتملة، الوطنية منها والدولية

ت احملليـة  باليقظة املستمرة جتاه امتثـال الـشركا     وصي اللجنة الدولة الطرف     ت  -٢٧
وضع وتنفيذ لـوائح لـضمان      ، وب  لقانوهنا الوطين  واألجنبية القائمة يف مجيع أحناء إقليمها     

امتثال قطاع األعمال للمعايري الدولية والداخلية املتعلقة باملسؤولية االجتماعية والبيئيـة           
للشركات، وال سيما يف ما خيص حقوق الطفل، وذلك متشياً مع إطار األمـم املتحـدة                

      حقوق اإلنسان الذي اعتمده جملس حقوق اإلنسان باإلمجـاع         بقطاع األعمال و  تعلق  امل
، والذي حيدد الواجب الواقع على عاتق الدول يف احلمايـة مـن انتـهاك               ٢٠٠٨عام  

الشركات حلقوق اإلنسان، ومسؤوليات هذه الشركات يف احترام حقـوق اإلنـسان،            
   . حدوث االنتهاكاتواحلاجة إىل سبل انتصاف أكثر فعالية لدى

  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (املبادئ العامة   -باء   

  عدم التمييز    
 جمـال   يفوالتفاوت عدم املساواة     أوجه ارتفاع مستوى تعرب اللجنة عن قلقها إزاء        -٢٨
األطفال الـذين ينتمـون إىل   ويعاين .  حبقوقهماألطفال الذين يعيشون يف املناطق الريفية     متتع  
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 حالة  من اجلنوبية الغربية    قاطعات امل يف الشمالية الشرقية واألطفال     قاطعات امل يفيات عرقية   أقل
  أيـضاً   اللجنة وتشعر.  والرعاية االجتماعية  خدمات الصحة والتعليم  من   شديدة من احلرمان  

اليت حتصر املرأة والفتـاة يف      و ،بالقلق إزاء استمرار القوالب النمطية القائمة على نوع اجلنس        
 يف هذا الصدد بالقلق من استمرار املدارس يف الدولة الطرف يف            تشعر اللجنة و. أدوار تقليدية 

ضفي الشرعية على ت ، وهي املدونة اليت)Chbap Srey(اء ـتدريس مدونة قواعد السلوك للنس
 .لفتيات والنساء يف اجملتمعاملتدين، حسب التصور السائد، لالدور 

التفاوتات القائمة بصورة دقيقة ومنتظمة   أن تقّيم علىث اللجنة الدولة الطرفحت  -٢٩
على أساس ذلك التقيـيم، اخلطـوات الالزمـة         تتخذ،   متتع األطفال حبقوقهم و     جمال يف

حتث اللجنـة   و .ملكافحة التمييز ضد األطفال الذين ينتمون إىل الفئات املهمشة واحملرومة         
 ضـد   للتمييـز وضع حـد    داً إىل   الرامية حتدي  الدولة الطرف على تعزيز جهودها       أيضاً

  على نوع اجلنسوالتخلص من املواقف واملمارسات والقوانني السائدة اليت تقوم    الفتيات،  
  . للنساء والفتيات يف اجملتمعالدور املتديناليت تكرس و

  املصاحل العليا للطفل    
حل العليـا   م املتعلق باملـصا    املبدأ العا  إدماجعلى صعيد   ترحب اللجنة بالتقدم احملرز       -٣٠

 بالقلق إزاء عدم وجود معلومـات حمـددة          تشعر  اللجنة بيد أن  . يف التشريعات احمللية   للطفل
  .ها للطفل يف سياسات الدولة الطرف وبراجمعليابشأن كيفية مراعاة املصاحل ال

مبـدأ  ضمان إدماج   الرامية إىل   ث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها        حت  -٣١
 حنو مالئم وتطبيقه باستمرار يف مجيع اإلجـراءات التـشريعية           ل على املصاحل العليا للطف  

 واإلدارية والقضائية، وكذلك يف مجيع السياسات والـربامج واملـشاريع ذات الـصلة            
 املنطـق القـانوين جلميـع        يستند  أن ينبغي أيضاً و .تأثري على األطفال  اليت هلا    و باألطفال
  . هذا املبدأإىل القضائية واإلدارية  والقراراتاألحكام

  احلق يف احلياة والبقاء والنمو    
 األطفال  يف وفيات السبب الرئيسي   هو   الغرق   لكونتعرب اللجنة عن قلقها العميق        -٣٢

وتشعر اللجنة .لاطفدائمة لألال السبب الرئيسي لإلعاقة    متثل أيضاً  هيادث الطرق، و  حووتليه  
  على الـرغم م قد اخنفض بشكل ملحوظ متويل التوعية مبخاطر األلغا     من أن  بقلق عميق أيضاً  
أللغام األرضية والذخائر غـري     انتشار ا  نتيجة    أو اإلصابة  موتلل األطفال   استمرار تعرض من  

  .املنفجرة
 للوقاية من حوادث الغرق   ث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري الالزمة         حت  -٣٣

 األطفال  يف أوساط لسالمة   لزيادة الوعي با    عامة تنظيم محالت من خالل    وحوادث الطرق 
 الدولة الطرف على اختاذ مجيع    حتث اللجنة أيضاً  و .ةواآلباء واملعلمني واجلمهور بصفة عام    

عمليات وتعزيز   بوسائل منها مواصلة     التدابري الالزمة حلماية األطفال ضد األلغام األرضية      
  .األلغامخاطر إزالة األلغام وبرامج التوعية مب
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  احترام آراء الطفل    
أثناء إعداد تقرير أن مشاورات عديدة مع األطفال أجريت تالحظ اللجنة مع التقدير      -٣٤

وطنية بشأن االجتار بالبـشر واالسـتغالل اجلنـسي         العمل  ال وصياغة خطة    ،الدولة الطرف 
 بالقلق إزاء استمرار املواقف التقليديـة يف        بيد أن اللجنة تشعر   ). ٢٠١٣-٢٠٠٥(التجاري  

 خبـصوص  عـن آرائهـم      لتعبرياليت حتد من حق األطفال يف ا       املواقف   وهي ،الدولة الطرف 
، وإزاء عدم وجود سياسة وآلية داعمة لتعزيز مـشاركة          سهمإجراءات صنع القرارات اليت مت    

  .ف يف الدولة الطرطفالاأل
اختاذ التدابري املناسبة مـن أجـل       ب  املتعلق ر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها    كُّتذ  -٣٥

، وحتثها على مكافحة املواقـف واملفـاهيم        االستماع إليه امل حلق الطفل يف     التنفيذ الك 
، من خالل   االستماع إليه  يف   حلقه التنفيذ الكامل    عوقاليت ت و ،لطفلالسلبية املكرسة عن ا   

 بالتعاون مع قادة الرأي واألسر محالت هلذا الغرض  تنظيمبرامج التعليم العام، مبا يف ذلك   
) ٢٠٠٩(١٢ت اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم          لفوت . اإلعالم طووسائ

  . إليهمعتبشأن حق الطفل يف أن يس

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

  تسجيل املواليد     
كـانون  ر يف   احلالة املدنية الصاد  املتعلق ب  ١٠٣ رقم    الفرعي ترحب اللجنة باملرسوم    -٣٦

حققتها اإلجنازات الكبرية اليت    ب، و  إلزامياً تسجيل املواليد والذي جيعل    ،٢٠٠٠ديسمرب  /األول
بيد أن اللجنـة تـشعر      . اجملاين للمواليد يف مجيع أحناء البلد     تسجيل  الالدولة الطرف لضمان    

 ما ُترفض باً، وغالليس هلم احلق يف هذا التسجيل أطفال املهاجرين غري الشرعيني بالقلق لكون
  .ها ميالد ألبنائات احلصول على شهادلدى سعيها إىل من أصل فيتنامي األسر طلبات
تـسجيل  الضمان  على   من االتفاقية، حتث اللجنة الدولة الطرف        ٧ضوء املادة   يف    -٣٧

  .واألصول اليت ينحدرون منها، بغض النظر عن الوضع القانوين آلبائهم اجملاين جلميع املواليد

  ذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةالتع    
ـ   االدعاءاتتعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء         -٣٨ األطفـال واملـراهقني    أن  القائلة ب

للتعذيب واملعاملـة   عرضة   وأطفال الشوارع  األطفال املعوقني عقلياً   و املدمنني على املخدرات  
على نطاق واسـع  الصدمات الكهربائية   ب والعالجالضرب واجللد   ممارسة  السيئة، مبا يف ذلك     

  .اًقسر البعض منهم اليت يودع فيهاالشباب مراكز  واملدمننيإعادة تأهيل مراكز يف 
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  :حتث اللجنة الدولة الطرف على االضطالع مبا يلي  -٣٩
أي شكل من أشكال    ب احملتجزين    األطفال اإلفراج دون تأخري عن   ان  ضم  )أ(  

إعـادة  تأهيلـهم أو مراكـز    وإعادة  عالج املدمنني   مراكز  التعسفي، سواء يف   حتجازاال
   احلكومة؛ا تديرهيتكز الاالتأهيل االجتماعي أو أي نوع آخر من املر

عاملـة األطفـال   م إسـاءة مان إجراء حتقيقات فورية يف ادعـاءات     ض  )ب(  
  ة؛ يف تلك املراكز، وضمان تقدمي اجلناة إىل العدالهموتعذيب

 لتلقي الـشكاوى املقدمـة ضـد        وموائمة لألطفال  مستقلة    آلية نشاءإ  )ج(  
ـ         بإنفاذ القوانني املوظفني املكلفني     ذلك، وتقدمي التعويض للضحايا كما سبق أن أوصت ب

  ).٢٠، الفقرة CAT/C/KHM/CO/2 (جلنة مناهضة التعذيب

  العقوبة البدنية    
 حلظر العقاب   شىتاعتمدت تشريعات   أن الدولة الطرف قد     يف حني تالحظ اللجنة       -٤٠

ـ "سمح  ت من القانون املدين     ١٠٤٥ املادة    مع ذلك بالقلق لكون    تشعرفإهنا  البدين،   صاحب ل
القانون  من   ٨املادة  لكون  ، و "تأديب الطفل بالقدر الالزم   ب شخصياًبأن يقوم   السلطة األبوية   

 ألغراض   األطفال للعقوبة البدنية   تعريض جتيز ضمنياً ضحايا  ال ومحاية   رتيل العنف امل  املتعلق مبنع 
 على أهنا متثل يف    نظرة اآلباء واملعلمني إىل العقوبة البدنية     تعرب اللجنة عن قلقها من      و .تأديبية

 على نطاق واسـع  ومن ممارستها  ،قبول ثقافياً امل شكالً من أشكال التأديب   كثري من األحيان    
  .يف الدولة الطرف

  : االضطالع مبا يليحتث اللجنة الدولة الطرف على  -٤١
أحكام القانون املتعلق مبنع العنف     و من القانون املدين     ١٠٤٥غاء املادة   إل  )أ(  

  ؛تعريض األطفال للعقوبة البدنيةاليت جتيز ضحايا ال ومحاية رتيلامل
 يف مجيـع  سّن تشريعات حتظر صراحةً تعريض األطفال للعقوبة البدنيـة        )ب(  

  ؛األماكن، مبا يف ذلك داخل األسرة
ضمان إنفاذ القوانني اليت حتظر العقوبة البدنية إنفـاذاً فعـاالً واختـاذ               )ج(  

  إجراءات قانونية بصورة منهجية ضد املسؤولني عن ممارسة العنف ضد األطفال؛
تنظيم محالت لتثقيف وتوعية اجلمهور، ومحالت تعبئة اجتماعية بـشأن            )د(  

وقف العام السائد جتاه هذه املمارسة، وتعزيـز        اآلثار الضارة للعقوبة البدنية بغية تغيري امل      
األشكال اإلجيابية اخلالية من العنف والقائمة على املشاركة لتنشئة األطفـال وتربيتـهم             

  كإجراءات بديلة للعقوبة البدنية؛
بشأن حق الطفـل يف     ) ٢٠٠٦(٨الرجوع إىل تعليق اللجنة العام رقم         )ه(  

  . ضروب العقوبة القاسية أو املهينةاحلماية من العقوبة البدنية وغريها من
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  متابعة دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضّد األطفال    
  : حتث اللجنة الدولة الطرف على االضطالع مبا يلي  -٤٢

إعطاء األولوية للقضاء على مجيع أشكال العنف ضد األطفال بسبل منها         )أ(  
 بشأن العنف ضد األطفال، مـع       ضمان تنفيذ التوصيات الواردة يف دراسة األمم املتحدة       

  إيالء اهتمام خاص لالعتبارات اجلنسانية؛
تقدمي معلومات يف التقرير الدوري املقبل عن تنفيـذ الدولـة الطـرف        )ب(  

هذه الدراسة، وحتديداً التوصيات اليت أبرزها املمثل اخلاص لألمني         الواردة يف   لتوصيات  ل
  :لنحو التايلالعام املعين بالعنف ضد األطفال، وهي على ا

وضع استراتيجية وطنية شاملة ملنع مجيع أشكال العنف ضد األطفـال            '١'
  ومعاجلتها؛

فرض حظر قانوين وطين صريح على مجيع أشكال العنف ضد األطفال            '٢'
  يف مجيع األماكن؛

إقرار نظام وطين جلمع البيانات وحتليلها ونشرها وجدول أعمال حبثـي    '٣'
  .بشأن العنف ضد األطفال

 مع املمثل اخلاص لألمني العام املعين بـالعنف ضـد األطفـال             التعاون  )ج(  
ومنظمة الـصحة العامليـة     ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان       واليونيسيف  

وغريها من الوكاالت ذات الصلة مبا فيها منظمة العمل الدولية واليونـسكو ومفوضـية     
 املعين باملخدرات واجلرمية، وكذلك     األمم املتحدة لشؤون الالجئني ومكتب األمم املتحدة      

   .املنظمات غري احلكومية الشريكة، والتماس املساعدة التقنية من هذه اجلهات

 ،١١-٩ و ،٢-١الفقرتـان   ،  ١٨ و ،٥املواد  (البيئة األسرية والرعاية البديلة       -دال   
  )  من االتفاقية٣٩ و،٤الفقرة ، ٢٧ و،٢٥ و،٢١-١٩و

  البيئة األسرية    
 تـوفري   برنـامج  الرعاية األسرية من خالل       الذي حظيت به   التركيزبللجنة  ترحب ا   -٤٣

بيد أن  . معنية بسياسة اإلرشاد االجتماعي لألسر    اخلدمات لألسر الفقرية وإنشاء جلنة وطنية       
 االهتمام  عدم حصوهلم على  يشكون  الذين   األطفال   تارتفاع معدال إزاء   بالقلق   تشعر اللجنة

  .يهموالد  مننانوالرعاية واحل
التعاون مع املنظمات الوطنية والدوليـة لتعزيـز        بصي اللجنة الدولة الطرف     تو  -٤٤

  من خالل  التثقيف والوعي األسريني  تطوير  زيادة  ، و اخلدمات اإلرشادية املقدمة للوالدين   
تدريب الوالدين يف جماالت رعاية الطفولة املبكرة والتوجيـه          على سبيل املثال  تدابري منها   
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توصي و.  من االتفاقية  ١٨ؤوليات املشتركة للوالدين، وذلك يف ضوء املادة        األبوي واملس 
تابعة األسر اليت حتتاج إىل إجراءات      محاية للطفل مل   نظام   بإقامة الدولة الطرف     أيضاً اللجنة
 . ألوالدها العناية واالهتمام الالزمني من أجل إيالءداعمة

  األطفال احملرومون من البيئة األسرية    
الرعاية البديلة   بشأن   ٢٠٠٦السياسة اليت أُقرت عام      ترحب اللجنة باعتماد     حنييف    -٤٥

 فإهنا تالحـظ بقلـق أن      ،بشأن هذه الرعاية   ٢٠٠٨واملعايري الدنيا اليت أقرت عام       ،لألطفال
 تعرب اللجنةو. املتعلقة بتنفيذ هذه السياسة مل تعتمد إىل حد اآلن) اللوائح(القرارات الوزارية 

 يف ٦٥ بنـسبة   األطفال يف دور األيتام يف الدولة الطرف   من تزايد عدد   قلقها البالغ  عن   أيضاً
 استمرار النظر إىل اإليداع يف مؤسسات الرعاية على أهنا        ، و ٢٠٠٨ و   ٢٠٠٥ عامي   املائة بني 

  :إزاء ما يلي  بالقلقوتشعر اللجنة أيضاً. اخليار األفضل
، أحـد   دعني يف مؤسسات الرعايـة    املوطفال  األلث  ث، بالنسبة إىل    ال يزال   )أ(  

  ؛األبوين موجوداً
  ؛ ورصدها على حنو مناسبداخليةرافق الرعاية المل يتسن إىل اآلن تسجيل م  )ب(  
 العـاملني يف    النقص احلاصل يف عدد   صصات امليزانية و  خمعدم كفاية   ول  حي  )ج(  

ت الدولـة الطـرف      التنفيذ الفعال لسياسا   دون  جيداً  تدريباً طفال واملدربني جمال رعاية األ  
  .ومبادئها التوجيهية

 )Prakas(القـرارات الوزاريـة      فوراًتتخذ  أن  إىل  تدعو اللجنة الدولة الطرف       -٤٦
صص املوارد البشرية والتقنية واملالية الالزمة      ختسياسة الرعاية البديلة لألطفال، و    املتعلقة ب 

وحتـث  . ة البديلة لألطفال  لمعايري الدنيا للرعاي  ل و ةمن أجل التنفيذ الكامل هلذه السياس     
  :مبا يليعلى القيام الدولة الطرف أيضاً اللجنة 

اختاذ تدابري فعالة لتعزيز األسرة بوصفها البيئة املثلى للطفـل، ومتكـني              )أ(  
اآلباء من رعاية أطفاهلم لتجنب إيداعهم يف مراكز رعاية األطفال، وذلك بوضع بـرامج              

  لإلرشاد االجتماعي وبرامج جمتمعية؛
وضع معايري قبول شاملة واستراتيجيات للحد من عدد األطفال الـذين             )ب(  

يعيشون يف مؤسسات الرعاية، مبا يشمل وضع سياسات لتعزيز األسر ودعمها وضـمان             
  عدم اللجوء إىل إيداع األطفال يف مؤسسات الرعاية إال كمالذ أخري؛ 

 يف  ت الرعايـة   املودعني يف مؤسسا   آليات إلعادة إدماج األطفال   تنفيذ    )ج(  
  أسرهم؛
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توظيف املزيد من العاملني يف جمال رعاية األطفال وضمان حصوهلم على             )د(  
تدابري الرعاية البديلة اليت تتيح لألطفـال  رصد من أجل    التدريب الكايف واألجر املناسب   

  ؛بيئة شبيهة بالبيئة اُألسرية
قـرار اجلمعيـة    (ة البديلة لألطفال    ـة للرعاي ـ املبادئ التوجيهي  مراعاة  )ه(  

  ).، املرفق٦٤/١٤٢العامة 

  التبين    
، على الـصعيد الـدويل    التبين  ب واملتعلق ٢٠٠٩ بالقانون الصادر عام  ترحب اللجنة     -٤٧
 لعدم اعتماد اللوائح     بالقلق  تشعر اللجنةبيد أن   . تبين األطفال على الصعيد الدويل    إنشاء هيئة   بو

 غري القـانوين مبـشاركة       الدويل التبينذكر من استمرار    ملا يُ ، و املتعلقة بإنفاذ القوانني إىل اآلن    
  .االدعاءات حتقيق مناسب يف هذه وعدم إجراء أيموظفني من املؤسسات اليت تديرها الدولة، 

القرارات الوزاريـة    دون تأخري    أن تعتمد  الدولة الطرف على     حتث اللجنة أيضاً    -٤٨
ضـمان  علـى    الدولة الطـرف      أيضاً وحتث اللجنة . على الصعيد الدويل   التبيناملتعلقة ب 
املتـورطني يف   اكمـة   التبين الـدويل، وحم   ب فيما يتعلق    املتابعةضوابط  وصارمة  الالشفافية  

  . وبيع األطفال ألغراض التبينقانوينعمليات التبين غري ال

  اإلساءة واإلمهال    
ا يف ذلك    العنف املرتيل ضد النساء واألطفال، مب      لكونتعرب اللجنة عن قلقها العميق        -٤٩

 اعتمـاد    اللجنة  تالحظ ويف حني .  مشكلة حادة يف الدولة الطرف     ثل ال يزال مي   ،العنف اجلنسي 
 ،٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  العنف املرتيل ومحاية الضحايا يف    املتعلق ب قانون  الدولة الطرف لل  

يات والقـرى   بالقلق لعدم صدور القرارات الوزارية اليت ُتمكّن املسؤولني يف البلد         تشعر  فإهنا  
 . نظام حلماية الطفل يف الدولة الطرف      ولعدم وجود التحرك حلماية ضحايا العنف املرتيل،      من  

  العنف املرتيل القائم على نوع اجلنس ال يـزال مقبـوالً           لكون كذلك بالقلق وتشعر اللجنة   
  .إىل حّد كبريوانني تتغاضى عنه إنفاذ الق اً، وال تزال سلطاتاجتماعي

 الدولة الطرف على اختاذ تدابري فورية وفعالة ملكافحة العنف املرتيل،           حتث اللجنة   -٥٠
  :منها على وجه التحديد ما يليو

نـع  املتعلق مب  الكامل للقانون    نفاذاختاذ مجيع التدابري الالزمة من أجل اإل        )أ(  
كّن القرارات الوزارية اليت ُتم   اعتماد  ب  التعجيل العنف املرتيل ومحاية الضحايا، مبا يف ذلك      

  التحرك حلماية ضحايا العنف املرتيل؛املسؤولني يف البلديات والقرى من 
توضيح املسؤوليات اليت تسند إىل سلطات      وضع نظام حلماية الطفل مع        )ب(  

ومعاجلة تقارير اإلبالغ   ،  اإلساءة لألطفال  نظام لإلبالغ عن      وضع ، مبا يف ذلك   حملية بعينها 
  زيد من العنف؛حدوث املأخرى ملنع تدابري ، ووضع تدابري داعمة وهذه
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االعتداء اجلنسي علـى    تشمل  وثوقة بشأن العنف املرتيل،     ممجع بيانات     )ج(  
وحتديـد  األسباب اجلذرية ملشكلة العنف ضد األطفال       ملعرفة   وإجراء دراسات    ،األطفال
  ؛هانطاق

  تنظيم محالت بشأن   ، مبا يف ذلك   توعية على نطاق الدولة   التنسيق برامج     )د(  
ال سـيما  وشكلة العنف املرتيل، بغية تغيري املواقف العامة والتقاليد اليت متنع الـضحايا،        م

  النساء والفتيات، من اإلبالغ؛
املالئمة قضائية  الجراءات  اإلالتحقيق يف حاالت العنف املرتيل من خالل          )ه(  
 الطفل،   وضمان تطبيق العقوبات على اجلناة مع املراعاة الواجبة لضمان حقوق          لألطفال،

  .مبا يف ذلك احلق يف اخلصوصية

ـ (الصحة األساسـية والرعايـة        -هاء      ،٢٤، و ٢٣ و ،٣الفقـرة   ،١٨ و ،٦واد  امل
  ) من االتفاقية٣-١الفقرات و ،٢٧، و٢٦و

  األطفال املعوقون    
         /باعتماد القانون املتعلق بتعزيز حقوق املعوقني ومحايتـها يف متـوز          ترحب اللجنة     -٥١

بيد أن اللجنـة    .  بشأن تعليم األطفال املعوقني    ٢٠٠٨، وبالسياسة املعتمدة عام     ٢٠٠٩يوليه  
  :تشعر بالقلق مما يلي

أنواع عن  عن األطفال املعوقني وصنفةبيانات إحصائية دقيقة ومعدم وجود   )أ(  
  اإلعاقة؛

عدم وجود نظام للفرز املبكر لإلعاقات وحتديدها والتدخل بشأهنا والوقاية            )ب(  
  الدولة الطرف؛كراً يف منها مب

، وخباصة أولئك الذين يعيشون يف املناطق       استمرار معاناة األطفال املعوقني     )ج(  
املعوقون عقلياً مـن أقـصى درجـات        واألطفال  )  الشمالية الشرقية  قاطعاتمثل امل (النائية  

، املمارس ضـدهم  التمييز  ومن رفض أسرهم هلم، ومن أعلى مستويات        اجملتمع،  التهميش يف   
  ؛ والتعليمخدمات الصحةعلى إمكانية حصوهلم ال سيما فيما يتعلق بو

  . توفرها املنظمات غري احلكوميةعظم اخلدمات املقدمة لألطفال املعوقنيأن م  )د(  
تعزيـز  املتعلـق ب   الفعال للقانون    نفاذحتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان اإل        -٥٢

، تعليم األطفال املعـوقني    بشأن   ٢٠٠٨م   عا للسياسة املعتمدة وحقوق املعوقني ومحايتها،    
توصـي اللجنـة    و .الالزمة وال سيما من خالل ختصيص املوارد البشرية والتقنية واملالية        

  :ف مبا يليالدولة الطر
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نـوع   حسب العمر و   وتصنيفهامجع بيانات شاملة عن األطفال املعوقني         )أ(  
 االقتصادية،  -لفية االجتماعية   واخل ألصل العرقي اجلنس ونوع اإلعاقة واملوقع اجلغرايف وا     

 ووضع سياسات وبرامج للوقايـة مـن        ،واستخدام هذه البيانات لتحليل أسباب اإلعاقة     
  اإلعاقة ومساعدة األطفال املعوقني؛

املبكر لإلعاقات وحتديدها والتدخل بـشأهنا      للتشخيص    سياسة اعتماد  )ب(  
  والوقاية منها مبكراً؛

 تقع  سية لألطفال املعوقني باعتبارها مسؤولية    ضمان توفري اخلدمات األسا     )ج(  
   الدولة؛على عاتق
 وإنشاء عيادات متنقلـة    املتخصصني يف جمال الصحة       املزيد من  تدريب  )د(  

  تقدم اخلدمات الصحية لألطفال املعوقني، وال سيما يف املناطق الريفية؛
قـادة   اإلعالم ومنظمات اجملتمع املـدين و      طتنفيذ برامج مبساعدة وسائ     )ه(  
   حبقوق األطفال املعوقني ومكافحة التمييز ضدهم؛من أجل التوعيةاجملتمع 

 برامج التعليم غـري  وزيادة تطوير، العادي واخلاص حتسني نوعية التعليم      )و(  
وتوفري تدريب شامل ومنتظم للمعلمني وتكييفه مع متطلبات خمتلـف أشـكال             ،الرمسي
  اإلعاقة؛
  ولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛التصديق على االتفاقية الد  )ز(  
  .بشأن حقوق األطفال املعوقني) ٢٠٠٦(٩ تعليق اللجنة العام رقم مراعاة  )ح(  

  الصحة واخلدمات الصحية    
 تالحظ اللجنة اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف لتطوير نظامها الـصحي،            يف حني   -٥٣

فرص احلصول عليهـا    تدين  لصحية و اخلدمات ا ما يتوفر من    تشعر بالقلق إزاء حمدودية     فإهنا  
 احلاصل على نطاق واسعنقص إزاء الال سيما يف املناطق النائية، و و،  ها واالستفادة من  وجودهتا

احلـصول  الالمساواة فيما خيّص    أوجه   واستمرار   ذوي املهارات، لعاملني الصحيني   يف عدد ا  
 عن  وتعرب اللجنة أيضاً  . ريةبني املناطق الريفية واحلض   االستفادة منها   الرعاية الصحية و  على  

  :ا يليممقلقها بشكل خاص 
الرضع واألطفـال دون سـن اخلامـسة        استمرار ارتفاع معدالت وفيات       )أ(  

  ؛الوفيات النفاسيةو
 األطفال دون سن اخلامسة يف الدولة الطرف من نقـص        عدد نصفمعاناة    )ب(  
  الوزن؛
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لطرف نتيجة ألمراض    طفل كل يوم يف الدولة ا      ١٠٠ واىلما يقدر حب  موت    )ج(  
  سهال وااللتهاب الرئوي؛إل مثل اعالجها وجتنبهاميكن 

 خدمات طبية جمانية لألطفال الفقـراء، مبـن فـيهم أطفـال             عدم وجود   )د(  
  ؛الشوارع
  . لألطفال يف الدولة الطرفعقليةندرة خدمات الصحة ال  )ه(  

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٥٤
يف اجملانيـة   لرعاية الصحية األولية    ا على خدمات    توسيع نطاق احلصول    )أ(  
 وختصيص ما يكفي من املوارد البشرية والتقنية واملاليـة لتقـدمي هـذه              ،اتقاطعمجيع امل 

  اخلدمات بطريقة تعود بالفائدة على السكان يف املناطق احلضرية والريفية على حد سواء؛
األطفـال   و لـدان الو معدالت وفيات    إىل خفض   الرامية تعزيز جهودها   )ب(  

  ؛وعند الوالدة حتسني مستوى الرعاية قبل الوالدةالصغار واألمهات احلوامل، مبا يف ذلك 
 سوء التغذيـة لـدى األطفـال دون         مشكلةاختاذ تدابري عاجلة ملعاجلة       )ج(  
  ؛ على حنو شاملاخلامسة
والـيت  اختاذ إجراءات عاجلة ملعاجلة املشاكل الصحية اليت ميكن جتنبها            )د(  

واألمراض التنفسية احلـادة     األطفال، مبا يف ذلك نقص اليود واملالريا واإلسهال       صيب  ت
  واحلصبة والتهاب السحايا؛

باإلضـافة إىل   ،  بشأن الصحة العقلية للطفل   وضع سياسة وطنية شاملة       )ه(  
الواردة يف توصيات منظمة الصحة العاملية، مبا يف املكونات األساسية اإللزامية مراعاة مجيع 

ذلك تعزيز الصحة العقلية واإلرشاد االجتماعي والوقاية من االضطرابات العقلية يف إطار            
خدمات الرعاية األولية ويف املدارس واجملتمعات احمللية، وكذلك خدمات الصحة العقلية           
للمرضى اخلارجيني واملرضى املقيمني من األطفال واملراهقني الذين يعانون من مـشاكل            

  ؛ادة احلالصحة العقلية
 من جهات منـها اليونيـسيف       دالتماس املساعدة التقنية يف هذا الصد       )و(  

  .ومنظمة الصحة العاملية

  صحة املراهقني    
 شاكلامل يعانون من  الذينتعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء ارتفاع نسبة املراهقني          -٥٥

خرى األشواغل وتتصل ال. عقاقري تعاطي املخدرات، مبا يف ذلك التبغ والكحول وال النامجة عن 
فريوس نقـص   اإلصابة ب  و واإلصابات اليت تقع يف أماكن العمل،     وادث  باحلاملراهقني  ب املتعلقة
 بـالقلق   وتشعر اللجنة .  ومشاكل الصحة اإلجنابية   ،، واألمراض املنقولة جنسياً    البشري املناعة

الـيت قدمتـها   الـسابقة   اليت اختذت ملعاجلة هذه املشاكل وتنفيذ التوصيات      حملدودية التدابري 
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وفيـات  يف السبب الرئيـسي  شكل  االنتحار   لكون ويساور اللجنة كذلك قلق بالغ    . للجنةا
  .٢٠٠٩عام املراهقني 

 )٥٣، الفقرة   CRC/C/15/Add.128 (تكرر اللجنة توصيتها السابقة للدولة الطرف       -٥٦
املتعلقـة  اكل  شاملإجراء دراسة شاملة ومتعددة التخصصات لتحديد نطاق        والداعية إىل   

بالسياسات املتعلقة   لنهوض ل وذلك كأساس ،  لعقلية، مبا يف ذلك الصحة ا     بصحة املراهقني 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف     .يف جمال الصحة اإلجنابية    وتعزيز التثقيف    بصحة املراهقني 

  :مبا يلي
 اإلرشاد االجتماعي املالئمـة   تعزيز جهودها الرامية إىل تطوير خدمات         )أ(  
 لرعايـة املـراهقني      مرافق باإلضافة إىل إنشاء  فوارق بني اجلنسني،    لل املراعيةهقني و للمرا

   وإعادة تأهيلهم؛
التدخالت الرامية إىل ختلـيص األطفـال املتعـاطني         أن يتم يف     ضمان  )ب(  

عالجهم وإعـادة تأهيلـهم وإدمـاجهم     ومسيتها،  وإزالة  ،  اإلدمان عليها من   للمخدرات
، وتطوير عالج جمتمعي للمخـدرات، ووضـع        لية حلقوق اإلنسان   الدو للمعايرياالمتثال  

  برامج إلعادة التأهيل بغية حتقيق هذا اهلدف؛ 
انتحار الشباب وأسبابه، واسـتخدام هـذه       عن  إجراء دراسة متعمقة      )ج(  

 وتنفيذ خطة عمل وطنية بشأن انتحار الشباب، بالتعاون مع األخصائيني           وضعاملعلومات ل 
  ؛املعنينيرسني والعاملني الصحيني وغريهم من املهنيني االجتماعيني واملد

بشأن صحة املـراهقني    ) ٢٠٠٣(٤تعليق اللجنة العام رقم     ب االسترشاد  )د(  
  .ومنوهم

  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشري    
 معدالت اإلصابة بفريوس    االخنفاض الكبري الذي شهدته   تالحظ اللجنة مع االرتياح       -٥٧

 جهود الوقاية مـن  لكون  تشعر بالقلق  اللجنة بيد أن . يف الدولة الطرف   نقص املناعة البشري  
 الـضعف   ملـواطن  للتصدي بشكل استباقي  فريوس نقص املناعة البشري ال تزال غري كافية         

بـالقلق   تشعر اللجنة أيضاً  و. املتعددة اليت تعرض األطفال خلطر فريوس نقص املناعة البشري        
فـريوس نقـص املناعـة      لربامج املتعلقة ب  د املخصصة ل   مستوى املوار  لالخنفاض الذي شهده  

 يف املائة فقط من النفقـات  ٩لكون الدولة الطرف مل تتكفل سوى بتغطية       اإليدز، و /البشري
 كذلك بالقلق لعدم    تشعر اللجنة و.  لفريوس نقص املناعة البشري    السنوية املخصصة للتصدي  

املنبوذين من أسرهم للقدر الكايف من      و بفريوس نقص املناعة البشري      تلقي األطفال املصابني  
واحلصول علـى اإلرشـاد     والبقاء،  دعم الرعاية االجتماعية الذي يتيح هلم مواصلة التعليم،         

  . واحلماية من سوء املعاملة واالستغالل،والرعاية البديلةاالجتماعي 



CRC/C/KHM/CO/2 

19 GE.11-44607 

الزمة حتث اللجنة الدولة الطرف على ختصيص املوارد البشرية والتقنية واملالية ال            -٥٨
من أجل التنفيذ الكامل للخطة االستراتيجية الوطنية للوقاية من فريوس نقـص املناعـة              

 املـصابني ، واختاذ التدابري الالزمة ملنع الوصم والتمييز ضد األطفـال   مكافحتهالبشري و 
. لتثقيف اجلمهور  محالت    تنظيم اإليدز، وال سيما من خالل    /فريوس نقص املناعة البشري   ب
بشأن فريوس نقص   ) ٢٠٠٣(٣ انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم         تلفت اللجنة و

املبادئ التوجيهية الدولية املتعلقة بفـريوس      إىل  اإليدز وحقوق الطفل، و   /املناعة البشري 
  .اإليدز وحقوق اإلنسان/نقص املناعة البشري

  يستوى املعيشامل    
مع ذلك تشعر لكنها ، والفئات اهلشةللفقراء اعتماد استراتيجية وطنية   اللجنة  تالحظ    -٥٩
 مل يؤد إىل  على مدى العقد املاضي املستدام الذي حتقق  كبري و القتصادي  االنمو  ال لكونالقلق  ب

يعيش ال يزال    يف الدولة الطرف    السكان ثلثحيث إن   ،   عادالً توزيعاً  فوائد هذا النمو   توزيع
. س السكانمخطق الريفية سوى  يف املنا دمات الصرف الصحي    ال يتمتع خب  وحتت خط الفقر،    

 شبكة األمان االجتماعي، واملنح      بالقلق ملا تشهده التدابري احلالية ملبادرات      وتشعر اللجنة أيضاً  
يف  من جتزؤ يف التنفيـذ ومـن حمدوديـة    والغذاء مقابل العمل، على سبيل املثال،   ،الدراسية
  .ةاجلغرافيالتغطية 

تقـدمي الـدعم    الراميـة إىل    ز جهودهـا    حتث اللجنة الدولة الطرف على تعزي       -٦٠
 يف املناطق الريفية،    اليت تعيش بالذات األسر   ، و واملساعدة املادية لألسر احملرومة اقتصادياً    

  . معيشي الئقاحلصول على مستوىوضمان حق مجيع األطفال يف 

  األطفال وأسرهم من أراضيهمإخالء     
 ٢٠١٠فربايـر   /شـباط يف  لصادر  ا مصادرة األراضي  اعتماد قانون     اللجنة تالحظ  -٦١ 

السـتمرار  تعرب عن قلقها العميـق      وهي  ،  ٢٠١٠مايو  /أيارلشهر   ونشرة التوطني املؤقت  
صغار املزارعني   و  املناطق احلضرية  يف ، وال سيما األسر الفقرية     آالف األسر واألطفال   حرمان

خالء القسري  اإل االستيالء عليها وعمليات      من أراضيهم نتيجة   ،وجمتمعات السكان األصليني  
  . السلطةبيدهم مقاليد أشخاص ينفذهااليت 
إىل  لعمليات اإلخالء   وقف اختياري وطين   حتث اللجنة الدولة الطرف على فرض       -٦٢
 الدولة الطـرف    وحتث اللجنة أيضاً  .  البت يف مشروعية املطالبات املتعلقة باألراضي      حني

اليت تيجة عمليات اإلخالء    دون مأوى ن  أطفال هذه األسر     األسر و  عدم بقاء على ضمان   
 اللجنة كـذلك الدولـة      يتوصو .واألنشطة اإلمنائية أنشطة القطاع اخلاص    تنفذ لصاحل   

 اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف كمبوديـا  مثلالطرف بأن تنفذ بالكامل توصيات امل  
  ).A/HRC/7/42 وA/HRC/4/36 (بواب الرزقأفيما يتعلق باحلصول على األراضي و
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  فال املسجونون مع أمهاهتماألط    
ال سيما  وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء حالة األطفال احملتجزين مع أمهاهتم،              -٦٣

 الواقع يف بنوم بنـه واملعـروف بـشدة          ٢يف املركز اإلصالحي رقم      قيمونأولئك الذين ي  
نغ كومبونغ شام وكومبونغ شنا   و ن تكماؤو  سجو ن يف و األطفال احملتجز  ، وكذلك اكتظاظه

 بالقلق لعدم   اللجنة بوجه خاص  وتشعر   .بسالمتهم البدنية والعقلية والعاطفية    تضر   ظروفيف  
لوجبات ملا هو متوقع من األمهات، من تقاسم        و،  لألطفال الغذاء ومياه الشرب املأمونة      توفري

 يفيوضعون يف كثري من األحيـان       هؤالء األطفال   لكون  و،  ن مع أطفاهل  ن اخلاصة هب  اإلعاشة
 األشـخاص   وفصلهم عن احلر الشديد   تتسم ب ناسبة يف ظروف    املتهوية  ال تفتقر إىل  اتزنزان

حملدودية فرص   بالقلقوتشعر اللجنة أيضاً.  ال يتم دائماً السلن قبيلاملصابني بأمراض معدية م 
 إىل أي   ولكون فرص وصوهلم   ، احملتجزين مع أمهاهتم على اخلدمات الصحية      حصول األطفال 

وتشعر اللجنة كـذلك  .  تكاد أن تكون معدومة تعليم واألنشطة الترفيهية  شكل من أشكال ال   
 حراس الـسجن    على يد  إزاء حاالت األطفال الذين يتعرضون لالعتداء اجلسدي         بقلق بالغ 

  .نوالسجناء اآلخري
 حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان احترام حقـوق األطفـال واألمهـات              -٦٤

ـ تدابري فورية   أن تتخذ    الدولة الطرف على     حتث اللجنة و.  يف السجن  املوجودين ضمن ت
ـ فرص أن تتيح لألطفال والطعام واخلدمات الصحية، بتزويد األمهات وأطفاهلن     صولاحل

 الدولة الطرف علـى اختـاذ مجيـع          وحتث اللجنة أيضاً   .على التعليم واألنشطة الترفيهية   
 والتحقيق يف مجيع التقارير     ،التدابري الالزمة حلماية األطفال من مجيع أشكال سوء املعاملة        

 والسجناء اآلخرين، واختاذ التدابري     موظفي السجون  من طرف املتعلقة باإلساءة لألطفال    
  .ألطفالن يسيئ لمالتأديبية املناسبة ضد 

  ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨املواد (التعليم والترفيه واألنشطة الثقافية   -واو   

  وجيه املهنيانالتعليم، مبا يف ذلك التدريب والت    
سبيل الزيادة  يف  تالحظ اللجنة بارتياح التقدم امللحوظ الذي أحرزته الدولة الطرف            -٦٥

 على التعليم   بشكل منصف  احلصولاالبتدائية والثانوية، وضمان    باملدارس  يف عدد امللتحقني    
ـ  وترحب اللجنة أيضاً  . يف مجيع أحناء البالد، وتقليص الفجوة بني اجلنسني        دولـة  التزام ال ب

 التعليم ال يـزال     لكون تعرب عن قلقها     بيد أن اللجنة   .عتنفيذ مبادرة التعليم للجمي   بالطرف  
الناتج احمللي اإلمجـايل     يف املائة من     ١,٩سوى  حيث ال ُينفق    غري إلزامي يف الدولة الطرف،      

تعـرب  و. ٢٠٠٧ التعليم منذ عـام      واخنفاض النفقات اليت تصرف على    ،  على هذا القطاع  
  :ا يلي عن قلقها ممأيضاً اللجنة
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ينتمـون إىل   طفال الذين    األطفال املعوقني واأل   استمرار التمييز الشديد ضد     )أ(  
   على التعليم؛جمال احلصولأقليات عرقية وأطفال السكان األصليني يف 

باملـدارس يف منـاطق     االلتحاق  مستويات مؤشرات   الشديد يف   خنفاض  الا  )ب(  
تضمان عدداً كبرياً من السكان املنتمني       اللتنيي وموندولكريي    راتاناكري  مقاطعيت مثلمعينة،  

  ؛إىل أقليات
وخباصة انعدام   يف الدولة الطرف،     اهلياكل األساسية املدرسية   استمرار انعدام   )ج(  

  املناطق الريفية؛وكذلك املواد املدرسية، وال سيما يف رافق مثل املراحيض ومياه الشرب، امل
معهـا إىل    دار الدولة الطرف خالل احلوار الـذي        ةإشارعلى الرغم من      )د(  
 ؛مرتبات املدرسـني ال تـزال منخفـضة       إال أن    إضافية للمعلمني،    أجور مسألة دفع    معاجلة

ألموال لقاء  املعلمني  تلقي   إمكانية   يؤدي إىل يف الدولة الطرف    القائم  واملستوى العام للفساد    
  ؛التالميذ الذين يتقدمون لالمتحاناتإجناح 

هـذه  وتزايـد   الرسوب  ودرسة والتغيب    امل استمرار ارتفاع معدالت ترك     )ه(  
  ؛تضرر الفتيات من آثارها بدرجة تفوق بكثري درجة تضرر الفتيان، مع املعدالت
راقبة منتظمـة مـن     تزايد عدد املدارس اخلاصة اليت تعمل دون خضوعها مل          )و(  
   وزارة التربية؛طرف

ـ  املناهج الدراسية ءمة  نوعية التعليم ومدى مال   ال تزال     )ز(     اخلـدمات  وفري وت
  ؛ قائماً اجلغرافية النائية تشكل حتدياًللمناطق التعليمية

 وغريه من فرص التنمية يف مرحلـة الطفولـة          ي قبل املدرس  ال يزال التعليم    )ح(  
خـارج  أولئك الذين يقيمون    سيما   الومتناول معظم األطفال،    يف غري   املبكرة إىل حد كبري     

  ضرية؛املناطق احل
  . يف تقرير الدولة الطرفمعلومات عن التعليم املهينال ترد   )ط(  

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٦٦
  إلزامياً؛جعل التعليم األساسي   )أ(  
لتعليم بغية توسيع املرافـق املدرسـية   لقطاع اختصيص املزيد من املوارد     )ب(  

يع أحناء الدولة الطرف، وإنشاء نظام تعليمي       املناسبة وبناء هذه املرافق وإعادة بنائها يف مج       
  شامل حقاً يرحب باألطفال املعوقني وكذلك باألطفال من مجيع األقليات؛

  ؛اختاذ التدابري الالزمة لوقف مجيع أشكال الفساد يف النظام التعليمي  )ج(  
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 والرسـوب،  درسةترك امل  ملعاجلة ارتفاع معدالت  بذل املزيد من اجلهود       )د(  
 كما تضم عدداً كبرياً من السكان املنتمني إىل أقليات       ء اهتمام خاص للمناطق اليت      مع إيال 

  ؛ راتاناكريي وموندولكريييتهو احلال يف مقاطع
اختاذ تدابري فعالة لتعزيز حق الفتيات يف التعليم بتنظيم محالت التعبئـة              )ه(  

  ان أمنهن؛االجتماعية وزيادة عدد املدرسات املدرَّبات تدريباً مالئماً وضم
  ؛باخلمريية التعليم الثنائي اللغة لغري الناطقني  نطاقتوسيع  )و(  
حتسني نوعية التعليم بتنقيح املناهج الدراسية واستخدام أساليب الـتعلم         )ز(  

  التفاعلي وتعيني مدرسني مدرَّبني؛
زيادة تطوير الربامج الشاملة لنماء الطفل يف سـّن مبكـرة والـربامج               )ح(  
 ذات  أطفال األسر  إمكانية وصول ، وضمان    املنحى مبا يف ذلك الربامج اجملتمعية    ،  التعليمية

  ؛إليها  أيضاًالدخل املنخفض واألسر اليت تعيش يف املناطق الريفية
  ؛سّن مبكرة يف واملنقطعني عن الدراسةتوفري التعليم املهين للمراهقني   )ط(  
  .داف التعليماملتعلق بأه) ٢٠٠١(١مراعاة التعليق العام رقم   )ي(  

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

  االستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفال    
 اعتماد خطة عمل وطنية للقضاء على أسوأ أشـكال عمـل     اللجنة  تالحظ يف حني   -٦٧

 عـدد األطفـال     بتقليص األهداف اإلمنائية لأللفية     األطفال، والتزام الدولة الطرف يف إطار     
أشكال عمل األطفال   جلميع أسوأ   ووضع حد   ،  ٢٠١٥العاملني إىل مثانية يف املائة حبلول عام        

ينـشطون   مليون طفل   ١,٥ أكثر من    لكون، فإن اللجنة تعرب عن قلقها       ٢٠١٦حبلول عام   
 يف أسـوأ أشـكال عمـل         طفل ٢٥٠ ٠٠٠لتوظيف حواىل    يف الدولة الطرف، و    اقتصادياً
 يف يعملون كخدم اآلالف من األطفال    لكون عن قلقها الشديد      أيضاً  اللجنة وتعرب .األطفال

  . العبوديةشبيهة بظروفاملنازل، وال سيما يف العاصمة بنوم بنه، يف ظروف 
، للقوانني املتعلقة بعمل األطفال    اإلنفاذ الكامل حتث اللجنة الدولة الطرف على        -٦٨

 مـن  بوسائل    على أسوأ أشكال عمل األطفال     بشأن القضاء  خطة عملها الوطنية  وتنفيذ  
  :بينها ما يلي

 ؛تعزيز تشريعاهتا الوطنية اليت حتظر عمل األطفال  )أ(  
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 األطفال  شة اليت يعاين منها   عاجلة احلالة اهل  مل األولوية يف هذا الصدد      منح  )ب(  
  ؛ للمعايري الدولية وفقاًكخدم منازلن والعامل

زيادة عدد عمليات تفتيش أماكن العمل؛ وضـمان فـرض غرامـات              )ج(  
  وعقوبات جنائية على األشخاص الذين يلجأون إىل استخدام األطفال بشكل غري مشروع؛

تنظيم تدريب إلزامي للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني واملدعني العـامني            )د(  
  والقضاة؛
طفال العاملني سابقاً وحصوهلم على     اعتماد تدابري مناسبة لتيسري تعايف األ       )ه(  

  . بطريقة تراعي الفوارق بني اجلنسنيفرص التعليم

  أطفال الشوارع    
 حمددة ملعاجلة مشكلة أطفال      وموارد تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود آليات         -٦٩

 إزاء بـالقلق   بوجه خـاص   اللجنةوتشعر  .  هلؤالء األطفال   الكافية الشوارع وتقدمي املساعدة  
             تلـك الـيت نفـذت يف أوائـل         ك الشرطة،   اضطلعت هبا اليت  " تنظيف الشوارع "عمليات  

إعادة التأهيـل   إىل مركزي    الشوارع   أطفال الكثري من    نقل خالهلا   جرى واليت   ٢٠٠٨عام  
وزارة الشؤون االجتماعية، اللذين تديرها إدارة بنوم بنه التابعة ل) كوه رومدوول وبري سبيو   (

، يف بعض    أدت  من التجاوزات اليت   هم بصفة غري قانونية وتعريضهم لطائفة متنوعة      واحتجاز
  . أحياناً االنتحار طريقعن وفاهتم، إىلاحلاالت، 

  :حتث اللجنة الدولة الطرف على االضطالع مبا يلي  -٧٠
 الشوارع، وضمان تزويـدهم     أطفالاختاذ مجيع التدابري الالزمة حلماية        )أ(  

 ومنح األولوية للتدخالت اليت تتخذ علـى مـستويي          عادة اإلدماج، دمات التعايف وإ  خب
  األسرة واجملتمع للم مشل أسر هؤالء األطفال؛

 على أهنم   وعدم معاملة أطفال الشوارع   " تنظيف الشوارع  "عملياتوقف    )ب(  
   حقوقهم وكرامتهم؛تراعي معاجلة أوضاعهم بطريقة  من ذلك على بدالًالعملجمرمون، و
 يف  تـهم  احتجاز األطفال وإسـاءة معامل     بشأنحتقيقات مستقلة    إجراء  )ج(  

  يف تقريرها الدوري القـادم      معلومات شاملة  وتقدمي كوه رومدوول وبري سبيو    كزيمر
  .عن نتائج تلك التحقيقات

  االستغالل واالعتداء اجلنسيان    
 اخـل د الدعارة   يفتعرب اللجنة عن قلقها العميق من استغالل اآلالف من األطفال             -٧١

وارتكـاب مـواطين     ،يف الدولة الطرف  وتزايد معدالت اغتصاب األطفال      ،الدولة الطرف 
 عن قلقهـا     أيضاً  اللجنة وتعرب .جرائم االعتداء واالستغالل اجلنسيني   عظم  الدولة الطرف مل  
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 يف الـسنوات األخـرية،       السياحة بدافع ممارسة اجلنس مع األطفال      من تنامي ظاهرة  الشديد  
ال سـيما مـن خـالل       واإلباحية،  املواد   من األطفال للعنف اجلنسي و     فةخمي نسبة   وتعرض
  :مما يلي  بالقلقوتشعر اللجنة كذلك. اإلنترنت
 إالّ  األطفالحبق   االعتداء واالستغالل اجلنسيني    جرائم مرتكيبعدم حماكمة     )أ(  

الت  خارج احملكمة والتعويض يف حـا       تسوية القضايا   ممارسة تفشيبسبب  يف القليل النادر    
  ؛واننيسلطات إنفاذ الق، وهو سلوك تشجعه االعتداء اجلنسي

 الذين  واألشخاص ضد مرتكيب اجلرائم اجلنسية      حمدودية اإلجراءات املتخذة    )ب(  
 جيري االستغالل اجلنسي     حيث غريها من مؤسسات جتارة اجلنس    يديرون بيوت الدعارة أو     

  ؛للفتيات القاصرات
ألطفـال ضـحايا    اواالجتماعي ومالجئ   تركز خدمات التأهيل النفسي       )ج(  
إدارة املنظمات غري احلكوميـة      و ، يف العاصمة  بصورة رئيسية  ني واالستغالل اجلنسي  االعتداء

  . واملالجئبشكل أساسي هلذه اخلدمات
  :حتث اللجنة الدولة الطرف على االضطالع مبا يلي  -٧٢

ل واالعتـداء    تشريعاهتا، وجترمي االستغال   من أجل إنفاذ  تعزيز جهودها     )أ(  
 على النحـو    نسية ضد األطفال إىل العدالة    اجلرائم  اجل مرتكيب بغية ضمان تقدمي     نياجلنسي
  ؛العقاب املناسب ومعاقبتهم الواجب
من يفتح الباب للسياحة اجلنسية أو ييسر سـبلها أو يزيـد مـن         إدانة    )ب(  

  ؛ هذه اجلهاتواختاذ تدابري فعالة ضدانتشارها من األفراد واملؤسسات 
فري ، وتـو  نيإقامة مالجئ لألطفال ضحايا االعتداء واالستغالل اجلنسي        )ج(  

  .واإلدماج االجتماعي هلم تعايفخدمات إعادة التأهيل وال

  بيع األطفال واالجتار هبم    
 اليت اختذهتا الدولة الطـرف ملكافحـة االجتـار           العديدة اإلجراءاتبترحب اللجنة     -٧٣

املـستوى   علـى  رة مكافحة االجتار بالبشر ومحاية األحداث   إدا باألطفال، مبا يف ذلك إنشاء    
  اللجنـة  بيـد أن  .  االجتار شرطة ملكافحة ، وإنشاء وحدات    على صعيد املقاطعات  املركزي و 

تشعر بالقلق الستمرار االجتار بعدد كبري من النساء واألطفال من البلـد وعـربه وداخلـه                
الذي أعربت عنه القلق يف  اللجنة أيضاً شارك وت.ألغراض االستغالل اجلنسي والعمل القسري    

ــام ــة  ٢٠٠٩ يف ع ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي ــاحلقوق االقت ــة ب ــة املعني   اللجن
)E/C.12/KHM/CO/1   احملاكمات واإلدانات الصادرة يف    العدد القليل من    بشأن   )٢٦، الفقرة

  .حق املتجرين
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ر بالبشر، وخباصـة    توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها ملكافحة االجتا         -٧٤
النساء واألطفال، ألغراض االستغالل اجلنسي والعمل القسري، بوسائل منـها حماكمـة       
مرتكيب هذه اجلرمية وإدانتهم، ودعم الربامج واحلمالت اإلعالمية الرامية إىل منع االجتار،            

إنفاذ ملوظفني املكلفني ب  لفائدة ا التدريب اإللزامي على تشريعات مكافحة االجتار،       تنظيم  و
            القوانني واملدعني العامني والقضاة، وزيادة الدعم الطيب والنفـساين والقـانوين املقـدم             

  .إىل الضحايا

  الالجئون وملتمسو اللجوء    
 جلنة مناهـضة التعـذيب    ه بوجه خاص     أعربت عن  تشارك اللجنة يف القلق الذي      -٧٥

)CAT/C/KHM/CO/2   مساً للجوء من الويغور، من      إعادة عشرين ملت    بشأن )٢٤، الفقرة
اللجنة الدولـة الطـرف   حتث ، و٢٠٠٩ يف عام   بشكل قسري   إىل الصني  بينهم طفالن، 

 للقانون الدويل لالجئني والقانون الدويل حلقوق    وفقاً رد الالجئني على التمسك مببدأ عدم     
  .اتفاقية حقوق الطفل، مبا يف ذلك اإلنسان

  إدارة شؤون قضاء األحداث    
، ٢٠٠٧م  القيود اليت فرضها قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد لعـا        باللجنة  ترحب    -٧٦
يف  الـشرطة و   مراكز بشأن احتجاز األطفال يف      ٢٠٠٩ عام من قانون العقوبات ل    ١ سفروال

بيـد أن اللجنـة      . عاماً ١٤دنيا للمسؤولية اجلنائية يف     السن  ال احملاكمة، وحتديد    فترة ما قبل  
 يف  متخصـصني   مدعني عامني  ألطفال أو قضاة أو   خاصة با اكم   حم لعدم وجود  تشعر بالقلق 

كمـا تقاضـي    كثري من األحيـان     ال يف   طفالألن احملاكم تقاضي األ   وجمال حقوق الطفل،    
        بـشأن   عن قلقها     كذلك وتعرب اللجنة .  يف سجون البالغني   بوجه عام حتتجزهم  ولبالغني،  ا

  :ما يلي
يـشدد   ةيئقضايا اجلنا الظروف املشددة يف    الب املتعلق ٢٠٠١قانون عام   أن    )أ(  
 بني البالغني   العقوبةذلك دون متييز يف     و أو أكثر،    شخصني السرقة إذا ارتكبت من قبل       عقوبة

  ؛واألطفال
 إىل غايـة البـدء يف     حاميهم  مبالغالبية العظمى من األطفال     عدم اجتماع     )ب(  
  حماكمتهم؛
درة  يف السنوات األخرية، ونزيناحملتجاألطفال عدد  زيادة مقلقة يف   حدوث  )ج(  
   اليت ينص عليها القانون؛ املتاحة بدائل لالحتجاز على الرغم من اخلياراتاستخدام
 الـسابق للمحاكمـة،     حتجاز ما يقرب من نصف األطفال رهن اال       وضع  )د(  
  شهرين؛احملددة ب القانونية دة امل فترة هذا االحتجاز ما تتجاوزوغالباً
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 سجن اليت ي  حتجازيف مراكز اال  السائدة  ة السيئة واملتدهورة    الظروف املعيشي   )ه(  
  فيها األطفال؛

 أو  التعليم أو التدريب املهين   احملتجزين من احلصول على     األطفال  عدم متكن     )و(  
، اإلرشاد االجتماعي ، وحمدودية فرص احلصول على خدمات       حصوهلم على القدر القليل منه    

  األنشطة الترفيهية؛على  املخدرات والكحول، وعلى دمانباإل  تلك املتعلقةمبا يف ذلك
  حالة األطفال يف السجون؛رصد القيود الشديدة املفروضة على عملية   )ز(  
ملوظفني املدربني  من ا  دوداحملعدد  الإعادة التأهيل و  تتعلق ب عدم وجود برامج      )ح(  

  . مشاكل قانونيةالذين يواجهون االجتماعيني للتعامل مع األطفال خصائينياملتخصصني واأل
 اللجنة الدولة الطرف جبعل نظام قضاء األحداث متمـشياً متامـاً مـع              يتوص  -٧٧

           منها، ومع املعـايري األخـرى ذات الـصلة،         ٤٠ و ٣٩ و ٣٧االتفاقية، وال سيما املواد     
قواعـد  (مبا فيها قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحـداث             

؛ )مبادئ الرياض التوجيهية(ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث ؛ )بكني
؛ ومبادئ فيينا   )قواعد هافانا (وقواعد األمم املتحدة حلماية األحداث اجملردين من حريتهم         

             التوجيهية للعمل املتعلق باألطفال يف نظام العدالـة اجلنائيـة؛ وتعليـق اللجنـة العـام                
وتوصي اللجنة بوجـه    .  الطفل يف إطار قضاء األحداث     وققحب املتعلق) ٢٠٠٧(١٠رقم  

  :خاص الدولة الطرف باالضطالع مبا يلي
  إنشاء حماكم متخصصة يف قضاء األحداث يف شىت أحناء البلد؛  )أ(  
ضمان عدم تعرض أي طفل لإليذاء والتعذيب عند احتكاكه بالقانون أو             )ب(  

  ء توقيفه والتحقيق معه؛خمالفته له، وال سيما أثنا
 من املـساعدة  مبا يكفياألطفال، الضحايا واملّتهمني على حّد سواء،   مّد    )ج(  

القانونية وغريها من املساعدات يف مرحلة مبكِّرة من بدء اإلجراءات ويف مجيع مراحـل              
  اإلجراءات القانونية؛

بار يف مراكز   ضمان أال يبقى األطفال احملرومون من حرِّيتهم أبداً مع الك           )د(  
، وأن  ومالئمـة للطفـل   عادة التأهيل أو يف مرافق االحتجاز، وأن تتوفَّر هلم بيئة مأمونة            إ

  ؛، وأن يوفر هلم الغذاء والتعليم والتدريب املهينيبقوا على اّتصال منتظم مع أسرهم
احلقوق اليت  بشكال  األأي شكل من    ب احملرومني من احلرية     األطفالإبالغ    )ه(  
  راجعة قرار اإليداع الصادر يف حقهم؛تتيح هلم م
واإلفراج  االهتمامات،   منحى مثل تغيري    ،تعزيز التدابري البديلة لالحتجاز     )و(  
  ؛أو تعليق األحكام، حيثما أمكن ذلكاملنحى ، وتقدمي املشورة، واخلدمة اجملتمعية املشروط
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ريب زيد من املساعدة التقنية يف جمال قضاء األحـداث وتـد          املالتماس    )ز(  
الشرطة من الفريق املشترك بني الوكاالت املعين بقضاء األحداث الذي يضّم مكتب األمم  
املتحدة املعين باملخّدرات واجلرمية واليونيسيف ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق           

  ؛اإلنسان ومنظمات غري حكومية

  محاية الشهود وضحايا اجلرائم    
ـ        توصي اللجنة الدولة الطرف بأن      -٧٨ نظم  تضمن، من خالل اعتماد األحكـام وال

أو /القانونية املناسبة، توفري احلماية املنصوص عليها يف االتفاقية جلميع األطفال الضحايا و           
األطفال الشهود على جرائم من قبيل االعتداء والعنف املـرتيل واالسـتغالل اجلنـسي              

ألمم املتحدة التوجيهية بـشأن    واالقتصادي واالختطاف واالجتار، واملراعاة التامة ملبادئ ا      
قرار اجمللس االقتصادي (العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها 

  ).، املرفق٢٠٠٥/٢٠واالجتماعي 

  األطفال من أصل فيتنامي    
ستمرار عدم االعتراف باألطفال من أصل فيتنامي كمواطنني،        تشعر اللجنة بالقلق ال     -٧٩

 ، احلصول على وثائق اهلوية     أن يتمكنوا من    سيئة دون   عزلة هبم إىل العيش يف ظروف     مما أدى 
القلـق  ببـالغ    وتشعر اللجنـة  . شديدي اهلشاشة أمام عمليات االجتار واالستغالل      جعلهمو

 للتقارير اليت تفيد ببيع ثلث الفتيات والشابات من أصل فيتنامي ملمارسـة البغـاء بـسبب               
  .ادي املتدين االجتماعي واالقتصوضعهن

 األطفال من أصـل فيتنـامي    االعتراف بتعرض حتث اللجنة الدولة الطرف على        -٨٠
 متكينهم بشكل فعال مـن       وضمان وضعهم،للتمييز، واختاذ مجيع التدابري الالزمة ملعاجلة       

 وخـدمات الرعايـة     ،وثائق اهلوية، والتعليم العـام    احلصول على   ، و تسجيل مواليدهم 
  يف تقريرها الـدوري القـادم      على أن تقدم   الدولة الطرف    أيضاً  وحتث اللجنة  .ةالصحي

للقضاء على التمييز ضد األطفال من أصل فيتنـامي،         اليت اختذهتا    عن التدابري    معلومات
  . إىل هذا اجملتمعات على النساء والفتيات املنتمينيومنع االستغالل واالعتداء اجلنسي

  إلنسانالتصديق على الصكوك الدولية حلقوق ا  -حاء  
على وجه السرعة تقاريرها األولية بشأن   إىل أن تقدم    تدعو اللجنة الدولة الطرف       -٨١

 من أجل تعزيز إعمـال      و .تنفيذ الربوتوكولني االختياريني امللحقني باتفاقية حقوق الطفل      
ـ االنضمام إىل مجيـع     على  الدولة الطرف   أيضاً  تشجع اللجنة   ،  حقوق الطفل  صكوك ال

 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة، واالتفاقيـة         فيهانسان، مبا   قوق اإل حلاألساسية  
الدولية حلماية حقوق مجيع املهاجرين العمال وأفراد أسرهم، واالتفاقية الدولية حلمايـة            

  .مجيع األشخاص من االختفاء القسري
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  التعاون مع اهليئات اإلقليمية والدولية  -طاء  
مع اللجنة املعنية باملرأة والطفـل التابعـة         نبالتعاوتوصي اللجنة الدولة الطرف       -٨٢

لرابطة أمم جنوب شرق آسيا من أجل تنفيذ االتفاقية وسائر صكوك حقوق اإلنـسان،              
   .سواء يف الدولة الطرف أو يف غريها من الدول األعضاء يف هذه الرابطة

  املتابعة والنشر  -ياء  
ملناسبة لضمان تنفيـذ هـذه      اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري ا      توصي    -٨٣

التوصيات تنفيذاً كامالً بوسائل منها إحالة التوصيات إىل أعضاء احلكومة، والربملان، وإىل            
جمالس املقاطعات والسلطات احمللية األخرى لتنظر فيها، حسب االقتضاء، وتتخذ ما يلزم            

  .من إجراء بشأهنا
التقرير الدوري  طاق واسع   أن تنشر على ن   اللجنة كذلك الدولة الطرف ب    توصي  و  -٨٤

) املالحظات اخلتامية (الثاين والردود اخلطية اليت قدمتها إىل اللجنة والتوصيات ذات الصلة           
         على سـبيل املثـال     (ترنت  وذلك بلغات البلد، وبوسائل منها اإلن     اليت اعتمدهتا اللجنة،    

، يةماعـات الـشباب   اجل، و ليطلع عليها اجلمهور عامة، ومنظمات اجملتمع املدين      ) ال احلصر 
  .إثارة النقاش بشأن االتفاقية والتوعية هبا وتنفيذهاوالفئات املهنية، واألطفال، بغية 

  التقرير املقبل  -كاف  
اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها اجلامع للتقـارير مـن الرابـع إىل               دعوت  -٨٥

 إىل مبادئها التوجيهية املنسقة     وتلفت اللجنة االنتباه  . ٢٠١٨مايو  / أيار ١٣السادس حبلول   
 ٢٠١٠أكتـوبر   / تـشرين األول   ١املتعلقة باإلبالغ مبوجب االتفاقية، اليت اعتمـدهتا يف         

(CRC/C/58/Rev.2) .           وتذكر الدولة الطرف بضرورة أن متتثل تقاريرها القادمـة هلـذه
الطرف وحتث اللجنة الدولة    .  صفحة ٦٠املبادئ التوجيهية وأن ال يتجاوز عدد صفحاهتا        

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

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

        


