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  جلنة حقوق الطفل
  واخلمسونسابعة الدورة ال

  ٢٠١١يونيه / حزيران١٧ -مايو /أيار ٣٠

 ٤٤ة من الدول األطراف مبوجب املـادة        ـر املقدَّم ـالنظر يف التقاري      
  فاقيةمن االت

  اكوب: املالحظات اخلتامية    
 ١٦٢٦، يف جلستْيها )CRC/C/CUB /2( لكوبا نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الثاين  -١
، ٢٠١١يونيه  / حزيران ٨، املعقودتْين يف    )1627 و CRC/C/SR.1626 تنيانظر الوثيق ( ١٦٢٧و

 /حزيـران ١٧ ، املعقودة يف  )CRC/C/SR.1639انظر الوثيقة    (١٦٣٩واعتمدت يف جلستها    
  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١١يونيه 

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

غري أهنا تأسف للتأخر غري العـادي يف تقـدمي          . )CRC/C/CUB/Q/2/Add.1(قائمة املسائل   
والـذي  الذي عقدته مع وفد رفيع املستوى ومتعدد القطاعات         وتشيد باحلوار البّناء    . التقرير

  .الة الطفل يف الدولة الطرفحبأفضل اإلحاطة على حنو مكَّنها من 
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  والتقدم الذي أحرزته اليت اختذهتا الدولة الطرف تدابري املتابعة   -ثانياً   
  :تالحظ اللجنة بتقدير اعتماد التدابري التشريعية التالية  -٣

، الذي ينص على االستماع آلراء األطفال       )٢٠٠٨(١٨٧/٠٧د التوجيه   اعتما  )أ(  
   بشأن سلطة اآلباء اليت تشملهم؛احملاكم سنوات يف إجراءات ٧الذين تتجاوز أعمارهم 

يف ) القانون املتعلق بأمومة املرأة العاملة     (٢٣٤قانون رقم   ب اعتماد املرسوم   )ب(  
تيسري الرعاية الطبية خالل فترة احلمل والراحة        ترمي إىل ضمان و    ويتضمن أحكاماً ،  ٢٠٠٣عام  

  .قبل الوالدة وبعدها والرضاعة الطبيعية ورعاية األطفال واملعاملة اخلاصة لألطفال املعوقني
  :وترحب اللجنة بالتصديق على الصكوك التالية أو االنضمام إليها  -٤

األطفـال يف   الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك          )أ(  
  ؛٢٠٠٧الرتاعات املسلحة، يف عام 

الربوتوكول االختياري لالتفاقية املتعلق ببيع األطفـال وبغـاء األطفـال             )ب(  
  ؛٢٠٠١واستغالل األطفال يف إنتاج املواد اإلباحية، يف عام 

  ؛٢٠٠٧اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، يف عام   )ج(  
  ؛٢٠٠٩االختفاء القسري، يف عام اتفاقية محاية مجيع األشخاص من   )د(  
املتعلقة حبماية األطفال والتعاون يف جمال التبين على         ٣٣رقم  اتفاقية الهاي     )ه(  

  .٢٠٠٧، يف عام الصعيد الدويل

  العوامل والصعوبات اليت تؤثر على تنفيذ االتفاقية  -ثالثاً   
جتماعيـة الـصعبة     يف احلالة االقتصادية واال    تجلىتالحظ اللجنة أن آثار احلصار ت       -٥

 يف امليـدان  خباصة مضاعفات على متتع األطفال حبقوقهم، واليت كانت هلا و، يف البلد  السائدة
  . تنفيذا كامالًالتفاقيةاتعيق تنفيذ اليت االجتماعي واالقتصادي، و

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -رابعاً   

  )، من االتفاقية٦قرة ، الف٤٤ و٤٢ و٤املواد (تدابري التنفيذ العامة   -ألف   

  القوانني    
 باملعلومات اليت قدمها الوفد بشأن جهود الدولـة الطـرف           بينما حتيط اللجنة علماً     -٦

ملراجعة قوانينها احمللية ومواءمتها مع أحكام االتفاقية، تكرر اإلعراب عن قلقها بشأن القوانني             
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 وخباصة قانون   بل اعتماد االتفاقية،  الوطنية السارية املفعول يف الدولة الطرف واليت مت سنها ق         
 والقانون املتعلق بالتبين    ١٩٧٨ والقانون املتعلق باألطفال والشباب لعام       ١٩٧٥األسرة لعام   

وُيقِلـق  ). ١٩٨٤ لعام   ٧٦قانون رقم    ب املرسوم(ومؤسسات الرعاية البديلة واألسر الكفيلة      
نني جديدة أو معدَّلة، مبـا يف       اللجنة كذلك أن الدولة الطرف تعاين صعوبات يف اعتماد قوا         

  .ذلك مشروع قانون األسرة
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف اجلهود إلجراء مراجعة شاملة جلميـع              -٧

القوانني اليت متس الطفل وبأن تتخذ كل التدابري الالزمة ملواءمـة قوانينـها، وال سـيما                
وحتث اللجنة الدولـة    . ة وأحكامها القانون املتعلق باألطفال والشباب، مع مبادئ االتفاقي      

  .الطرف على اختاذ اخلطوات الالزمة العتماد وتنفيذ مشروع قانون األسرة

  التنسيق    
تالحظ اللجنة أنه توجد داخل اجلمعية الوطنية جلنة دائمة لشؤون الطفل والـشباب              -٨

الستراتيجيات وضمان املساواة يف احلقوق للمرأة، وهي اهليئة املسؤولة عن رسم السياسات وا      
غري أن اللجنـة ينتاهبـا      . الوطنية بشأن الطفل وعن تنفيذ املبادرات التشريعية املتعلقة بالطفل        

ت مجيع الوزارات القلق بشأن عدم وجود آلية لديها السلطة واألهلية الكاملتان لتنسيق إجراءا          
قص التعـاون    الدولة الطرف املسؤولة عن تنفيذ االتفاقية وكذلك بشأن ن         وغريها من أجهزة  

فيما بني السلطات على الصعيد الوطين وعلى صعيد احملافظات والبلديات يف جمـال رصـد               
  .إعمال حقوق الطفل على نطاق البلد

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ آلية وطنية مناسبة لديها األهلية والسلطة              -٩
ق وتقيِّم بفعالية مجيع األنشطة املتعلقة    الكاملتان واملوارد البشرية والتقنية واملالية الكافية لتنسِّ      

كمـا  .  الدولة الطرف  مؤسساتحبقوق الطفل اليت تضطلع هبا شىت الوزارات وغريها من          
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لكفالة أن تتعاون الـسلطات              

د االتفاقية وتنفيذها يف    على الصعيد الوطين وعلى صعيد احملافظات والبلديات يف جمال رص         
  .الدولة الطرف

  خطة العمل الوطنية    
         بينما تالحظ اللجنة وجـود خطـة عمـل وطنيـة خاصـة بالطفـل للفتـرة                   -١٠

أشار إليها الوفد خالل احلوار، تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومـات             )٢٠١٠-٢٠٠٤(
تمديد العمل هبذه اخلطة إىل ما بعـد        ملموسة بشأن اخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف إّما ل        

وعـالوة علـى    .  أو لصياغة خطة عمل وطنية شاملة جديدة للطفولة واملراهقة         ٢٠١٠عام  
ذلك، حتيط اللجنة علماً مبختلف اخلطط والربامج القطاعية القائمة يف الدولة الطرف، وخباصة        

ة إزاء نقص املعلومـات بـشأن       غري أهنا قلق  . املتعلقة منها بالرعاية الصحية واإلعاقة والتعليم     
  .ترابط هذه اخلطط والربامج وعالقتها خبطة العمل الوطنية، إن ُوجِدت
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، بالتشاور والتعاون مع الـشركاء ذوي       تقوموتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن        -١١
باعتماد وتنفيـذ خطـة أو   الصلة، مبا يف ذلك السلطات احمللية واجملتمع املدين واألطفال،   

ة تشمل مجيع جماالت االتفاقية وبروتوكوليها االختياريني وينبغي أن تـشكل            وطني سياسة
كما توصي اللجنـة    . الوثيقة املرجعية الرئيسية جلميع اخلطط والربامج القطاعية األخرى       

الدولة الطرف بأن توفر املوارد البشرية والتقنية واملالية الالزمة والكافية لتنفيذ هذه اخلطة          
لصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ يف االعتبار الوثيقـة           ويف هذا ا  . ورصدها

، املعتمدة يف عام    "عامل صاحل لألطفال  "اخلتامية لدورة اجلمعية العامة اخلاصة بشأن الطفل،        
  ).٢٠٠٧(واستعراضها املتعلق بنصف املدة الذي جرى يف عام ) ٢٠٠٢(

  الرصد املستقل    
عي العام يف الدولة الطرف تشمل محاية األطفـال         تعي اللجنة أن والية مكتب املد       -١٢

غري أنه يقِلق اللجنة أن والية ودور . واملراهقني ومتثيلهم يف اإلجراءات القضائية وغري القضائية   
مكتب املدعي العام، باعتباره أحد مكونات النظام القضائي، ليسا مطابقني ملبادئ بـاريس             

تعزيز حقوق اإلنسان، وخباصة حقوق الطفل، اليت       املتعلقة بوضع املؤسسات الوطنية حلماية و     
  .تقتضي إنشاء آلية وطنية منفصلة ومستقلة

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة إلنشاء آلية وطنية              -١٣
منفصلة ومستقلة تتوافق متاما مع مبادئ باريس املتعلقة بوضع املؤسسات الوطنية لتعزيز            

وإذ تلفت  . إلنسان، وذلك لضمان الرصد الشامل واملنهجي حلقوق الطفل       ومحاية حقوق ا  
بشأن دور املؤسسات املستقلة حلقـوق      ) ٢٠٠٢(٢اللجنة االنتباه إىل تعليقها العام رقم       

اإلنسان يف تعزيز ومحاية حقوق الطفل، تدعو الدولةَ الطرَف أيضا إىل أن تكفل تزويـد               
  . واملالية والتقنية الالزمة لضمان استقالهلا وفعاليتهاهذه اآللية الوطنية باملوارد البشرية

  مجع البيانات    
 لتعزيز نظامها للمعلومات    حتيط اللجنة علماً باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف حالياً          -١٤

اإلحصائية بشأن حقوق األطفال واملراهقني، وال سيما وضع تطبيق إحصائي يستخدم برنامج      
DevInfo 6.0 .تأسف لعدم وجود بيانات مصنفة بشأن عدد من اجملاالت احملددة اليت غري أهنا 

تشملها االتفاقية، من قبيل األطفال يف مؤسسات الرعاية البديلة واألطفال املخالفني للقانون            
  .واألطفال احملرومني من حريتهم واألطفال املتعاطني للدعارة

نشاء نظام شـامل جلمـع      وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تعزز جهودها إل          -١٥
البيانات بدعم من شركائها وأن حتلل البيانات اجملمعة باعتبارها أساسا لتقييم التقدم احملَرز             

وينبغـي  . يف إعمال حقوق الطفل واملساعدة يف تصميم سياسات وبرامج لتنفيذ االتفاقية          
وضـع  تصنيف البيانات حسب السن واجلنس واملوقع اجلغـرايف واالنتمـاء اإلثـين وال       

  .االجتماعي واالقتصادي لتيسري إجراء حتليل حلالة مجيع األطفال
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  النشر والتدريب    
 بشأن حقوق األطفال واملـراهقني يف        إعالمياً  مركزاً ١٦حتيط اللجنة علماً بإنشاء       -١٦

سائر أرجاء الدولة الطرف بغرض زيادة الوعي حبقوق الطفل لدى اجلماهري بـصفة عامـة               
 كما تالحظ اللجنة جهود الدولة الطرف من أجل توفري التـدريب            .واألطفال بصفة خاصة  

للمهنيني الذين يعملون لصاحل األطفال ومعهم يف جمال حقوق الطفل والقـوانني الرئيـسية              
املعمول هبا يف الدولة الطرف فيما يتعلق بالطفل، وال سيما قانون األسرة والقانون املتعلـق               

 تزال تشعر بالقلق لضعف مستوى الوعي لدى عامـة          غري أن اللجنة ال   . باألطفال والشباب 
الناس ولدى األطفال واملهنيني الذين يعملون لصاحل األطفال ومعهم بوضع الطفل كصاحب            

 يف القوانني الـسارية     ةكاملصورة   لالتفاقية ألن مبادئ االتفاقية ليست مدجمة ب       حقوق وفقاً 
  . يف الدولة الطرف، كما ذُِكر سابقاًاملفعول حالياً

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري الالزمة لضمان توافق إجراءاهتا             -١٧
 مع مبـادئ    يادة وعي عامة اجلماهري واألطفال    لنشر وترويج حقوق الطفل وجهودها لز     

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التـدابري الالزمـة لتـوفري              . االتفاقية
يف جمال حقوق الطفل، مع التركيز على وضع الطفل كصاحب          التدريب الكايف واملنهجي    

حقوق، جلميع فئات املهنيني الذين يعملون لصاحل األطفال ومعهم، مبن فيهم موظفو إنفاذ             
القوانني واملدرسون والعاملون يف جمال الصحة واألخصائيون االجتمـاعيون واملوظفـون           

  .العاملون يف مجيع أشكال مؤسسات الرعاية البديلة

  التعاون مع اجملتمع املدين    
 ٢ ٢٠٠حتيط اللجنة علماً باملعلومات املقدمة خالل احلوار بشأن وجود أكثـر مـن                 -١٨

غري أنه يقِلق اللجنة أن منظمات اجملتمع املدين ُينظَر إليها          . منظمة مسجلة للمجتمع املدين يف كوبا     
 ذلك احتاد املرأة الكوبية واالحتـاد     يف كثري من األحيان على أهنا وطيدة الصالت باحلكومة، مبا يف          

كما يقِلق اللجنة أن اجملتمع املدين الكويب       . للحقوقيني ومنظمة رواد خوسي ماريت    الوطين الكويب   
ال يتمتع باالستقالل التام وال يستشار أو ُيشَرك بالقدر الكايف يف صـياغة الـسياسات ووضـع          

  .قارير املقدمة إىل جلنة حقوق الطفلالربامج املتعلقة بالطفل وال يف عملية إعداد الت
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعترب اجملتمع املدين ومنظمات اجملتمع املـدين              -١٩

 اسـتقالهلا يف صـياغة      شركاء يف اجلهد الوطين املشترك لتنفيذ االتفاقية وبأن حتترم متاماً         
  .وتقدمي آرائها اخلاصة هبا

  حقوق الطفل وقطاع األعمال    
املعلومات اليت قدمها الوفد واليت تشري إىل أن مجيـع مبـادرات            علماً ب  اللجنة   خذتأ  -٢٠

أن قطاع األعمال من اخلارج تصاغ ضمن نطاق القوانني الوطنية للدولة الطرف وأنه َيلـزم               
ميع الشركات األجنبية اليت ترغب يف االستثمار يف كوبا شريك جتـاري وطـين              يكون جل 
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غري أن اللجنة ال تزال تـشعر       .  عن أي انتهاكات للقوانني الوطنية     يتحمل املسؤولية القانونية  
بالقلق ألن األطفال قد يتأثرون بالظروف القاسية لالقتصاد الوطين فيقعون بالتايل يف َشـَرك              

  .عمل األطفال واالستغالل اجلنسي والدعارة، وخباصة يف قطاع السياحة
إزاء امتثـال الـشركات احملليـة       وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبقى يِقظة          -٢١

كما حتث اللجنة الدولة الطرف علـى أن        . واألجنبية لقانوهنا الوطين على سائر أراضيها     
تعطي االعتبار الواجب للتجارب املستقاة من شىت أرجاء العـامل يف تطبيـق مجلـة مـن      

لـى   ع ، منها إطار األمم املتحدة ملؤسسات األعمال التجارية وحقوق اإلنسان         ،األدوات
وحتـث اللجنـة    . عمليات الشركات اخلاصة والعامة، وخباصة فيما يتعلق حبقوق الطفل        

الدولة الطرف على كفالة محاية األطفال من أي شـكل مـن االسـتغالل االقتـصادي       
 يف قطاع السياحة، واملالحقة املناسبة للمسؤولني عن إشراك األطفـال           خباصةواجلنسي، و 

  .يف هذه األنشطة

  ) من االتفاقية١املادة (لطفل تعريف ا  -باء   
   سـنة، وخباصـة     ١٦يقِلق اللجنة أن سن الرشد مبوجب قانون الدولة الطرف هي             -٢٢

فيما يتعلق باحلد األدىن لسن الزواج وسن املسؤولية اجلنائية ومحاية القاصرين مـن الفـساد               
مها الوفد واليت تشري    كما ينتاب اللجنة قلق إزاء املعلومات اليت قد       . واحلماية من العمل الليلي   

 مـن االتفاقيـة بـالنظر إىل     ١إىل أن الدولة الطرف ال تفكر يف سحب إعالهنا بشأن املادة            
  .املراجعة اجلارية لقوانينها بغية مواءمتها مع أحكام االتفاقية

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تعطي األولوية ملراجعة وتعـديل قوانينـها               -٢٣
اء، وضمنها قانون األسرة وقانون العقوبات وقانون العمل، وذلك         القائمة حسب االقتض  

 ألحكام االتفاقية، وأن تنظر يف مسألة سـحب          سنة وفقاً  ١٨بغرض رفع سن الرشد إىل      
  . من االتفاقية وإن مل تكتمل بعد عملية مراجعة القوانني ذات الصلة١إعالهنا بشأن املادة 

  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (املبادئ العامة   -جيم   

  التمييز    
بينما ترحب اللجنة باملبادرات اليت اختذهتا الدولة الطرف ملكافحة املواقف األبويـة              -٢٤

والصور النمطية العميقة اجلذور والقائمة على أساس نوع اجلنس فيما يتعلق بـأدوار املـرأة               
 واسعة االنتشار ومستمرة،    ، يقِلقها أن هذه املواقف ال تزال       يف األسرة  والرجل ومسؤولياهتما 

  .ما يؤدي إىل العنف املرتيل ضد املرأة والطفل
وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل وتعزز محالهتا لزيادة الوعي وتثقيف              -٢٥

  .اجلماهري ملكافحة الصور النمطية القائمة على أساس نوع اجلنس داخل األسرة
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   الفضلىلطفلامصاحل     
لطفـل  انة باإلشارة يف تقرير الدولة الطرف إىل أن مبـدأ مـصاحل          بينما تشيد اللج    -٢٦

مدمج يف املكونات اإلدارية والقضائية للقوانني الوطنية، يقِلقها أن هذا املبدأ لـيس             الفضلى  
 يستحقون  عترب األطفال بشكل تام أشخاصاً    ي على النحو الواجب يف القوانني حيث ال         مدجماً

  . من االتفاقية٣ من املادة ١ام الفقرة  ألحكالتمتع حبقوق فردية وفقاً
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لكفالة إدماج مبـدأ               -٢٧

.  على النحو الواجب يف قوانينها، مبا يف ذلك مشروع قانون األسرة            الفضلى لطفلامصاحل  
ـ            لطفـل  ادأ مـصاحل    وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تعزز جهودها لكفالة إدماج مب

بالشكل املناسب وتطبيقه بشكل منتظم يف مجيع اإلجراءات اإلدارية والقضائية ويف           الفضلى  
كما ينبغي أن يستند إىل . مجيع السياسات والربامج واملشاريع اليت هلا صلة بالطفل وأثر عليه       

  .هذا املبدأ التعليل القانوين جلميع األحكام والقرارات القضائية واإلدارية

  احترام آراء الطفل    
االسـتماع  الذي ينص على    ) ٢٠٠٨ (١٨٧/٠٧بينما ترحب اللجنة باعتماد التوجيه        -٢٨

حمكمة األسرة   سنوات يف إجراءات     ٧آلراء األطفال الذين تتجاوز أعمارهم      يف الدولة الطرف    
ـ           بشأن سلطة اآلباء اليت تشمله     ت م، تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات بشأن ما إذا كان

آراء األطفال ُتلَتمس وتؤخذ يف االعتبار بانتظام فيما يتعلق بقرارات أخرى متسهم، مبا يف ذلك               
  .اإلجراءات القضائية واإلدارية وعمليات رسم السياسات ويف املدارس ومؤسسات الرعاية

معلومـات  وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل              -٢٩
املتخذة لضمان االحترام التام آلراء الطفل وأن تنظر يف سبل كفالة إعطـاء              التدابري   عن

آراء الطفل االعتبار الواجب يف اإلجراءات القضائية واإلدارية وكذلك داخـل األسـر             
 ١٢ ألحكام املادة    واملدارس واملؤسسات االجتماعية ومرافق رعاية األطفال، وذلك وفقاً       

 الطرف إىل تعليقها العام     د اللجنة أن تلفت انتباه الدولة     ويف هذا الصدد، تو   . من االتفاقية 
  .بشأن حق الطفل يف أن ُيستَمع إليه) ٢٠٠٩(١٢رقم 

مـن  ) أ(٣٧ و ١٩ و ١٧-١٣ و ٨ و ٧املـواد   (نيـة   احلقوق واحلريات املد    -دال   
  )االتفاقية

  االسم واجلنسية    
خارج الفئات املتمتعة حبق يقِلق اللجنة أن األطفال املولودين يف اخلارج آلباء كوبيني           -٣٠

ما هو منصوص عليه يف دستور الدولة الطرف، يواجهون خطـر البقـاء              نقل اجلنسية، وفق  
  .بدون جنسية
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وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري الالزمة لكفالة حق الطفـل يف               -٣١
ضمانات ضـد  احلصول على جنسية، مبا يف ذلك مبراجعة وتعديل القوانني الوطنية لتوفري    

كما تكرر اللجنة التوصية اليت قدمتها جلنة القضاء على التمييز العنصري           . انعدام اجلنسية 
)CERD/C/CUB/CO/14-18   املتعلقـة   ١٩٥٤بالتصديق على اتفاقية عـام      ) ١٩، الفقرة 

  . بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية١٩٦١بوضع عدميي اجلنسية واتفاقية عام 

  اجلمعيات والتجمع السلميحرية التعبري وتشكيل     
غري . تالحظ اللجنة أن األطفال لديهم إمكانية تشكيل اجلمعيات يف الدولة الطرف            -٣٢

أهنا ال تزال تشعر بالقلق ألن حقوق حرية التعبري وتشكيل اجلمعيات والتجمع السلمي تقيدها 
  . من دستور الدولة الطرف٦٢ و٥٣املادتان 

بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لتوسيع نطاق محاية        وتوصي اللجنة الدولة الطرف       -٣٣
حقوق حرية التعبري وتشكيل اجلمعيات والتجمع السلمي، وال سيما بـالنظر يف مـسألة             

 مبمارسة حقـوقهم     من الدستور بغرض كفالة متتع األطفال متاماً       ٦٢ و ٥٣تعديل املادتني   
  . ألحكام االتفاقيةوفقاً

  بةاحلصول على املعلومات املناس    
تدرك اللجنة الصعوبات االقتصادية القائمة ونقص الكفاءة التكنولوجية يف الدولـة             -٣٤

الطرف، ما يقيد إمكانية حصول الناس بصفة عامة واألطفال بصفة خاصة على ما يكفي من               
ويقِلق اللجنة أن هذه القيود ميكن أن تعيق إمكانية حصول األطفال علـى             . خدمة اإلنترنت 

ن جمموعة متنوعة من املصادر الوطنية والدولية ترمي إىل تعزيز مناء الطفـل  معلومات ومواد م  
  .وصحته البدنية والعقلية

 اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ التدابري املناسبة لـضمان حـصول       وتشجع  -٣٥
األطفال على املعلومات واملواد من مجيع املصادر الوطنية والدولية املتاحة، وخباصة تلـك             

ي إىل تعزيز سالمة الطفل االجتماعية والروحية واألخالقيـة وصـحته البدنيـة             اليت ترم 
  . من االتفاقية١٧ و١٣والعقلية، وذلك متاشياً مع املادتني 

  العقاب البدين    
" الالئـق واملعتـدل   "بينما حتيط اللجنة علماً بأن احلكم الذي ينص على العقـاب              -٣٦

ما أشري إىل ذلك خالل احلوار، يقِلقهـا أن         سُيحذَف من مشروع قانون األسرة اجلديد، ك      
األحكام اليت تسمح مبعاقبة األطفال على هذا النحو من طرف آبـائهم وأوليـاء أمـورهم                

ويقِلـق  . ال تزال سارية املفعول يف الدولة الطـرف       )  من قانون األسرة   ١٥٢ و ٨٦املادتان  (
اللجنة كذلك أن العقاب البدين ُيستخَدم يف كثري من األحيـان يف املـدارس واملؤسـسات                

  ".تأدييب"االجتماعية كإجراء 
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ـ  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن حتظر بشكل صريح العقاب البدين،             -٣٧ ان أياً ك
، وبأن تقوم حبمالت للتوعية العامة وتوفر معلومات بشأن أشكال التأديب البديلة            شكله

وغري العنيفة واإلرشادات والتوجيه لآلباء بغرض القضاء على مجيع أشكال العقاب البدين            
وحتث اللجنة الدولة الطرف على منح األولوية ملسألة اعتماد مشروع قـانون            . لألطفال
          الصدد، تلفت اللجنة انتبـاه الدولـة الطـرف إىل تعليقهـا العـام              ويف هذا   . األسرة

بشأن حق الطفل يف عدم التعرض جلميع أشكال العنف وتعليقها العام           ) ٢٠١١(١٣رقم  
  .بشأن العقاب البدين) ٢٠٠٦(٨رقم 

  متابعة نتائج دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال    
  :رف على ما يلي اللجنة الدولة الطتشجع  -٣٨

أن متنح األولوية ملسألة القضاء على مجيع أشكال العنف ضد األطفـال،        )أ(  
مبا يف ذلك بكفالة تنفيذ توصيات دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال، مـع               

  إيالء العناية على وجه اخلصوص لنوع اجلنس؛
يـذ توصـيات   أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل معلومات بـشأن تنف     )ب(  

الدراسة، وال سيما تلك اليت شدد عليها املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة العنـف               
  :ضد األطفال، وهي

  وضع استراتيجية وطنية شاملة ملنع ومعاجلة مجيع أشكال العنف ضد األطفال؛ ' ١'
اعتماد حظر قانوين وطين صريح جلميع أشكال العنف ضد األطفال يف            '٢'

  مجيع املؤسسات؛
ع أسس متينة لنظام وطين جلمع البيانات وحتليلها ونشرها وبرنامج          وض '٣'

  .للبحوث بشأن العنف ضد األطفال
أن تتعاون مع املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة العنف ضد األطفال              )ج(  

واليونيسيف واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان ومنظمة الـصحة العامليـة وغريهـا مـن              
سكو ومفوضية األمم املتحـدة  منها منظمة العمل الدولية واليونصلة، وضالوكاالت ذات ال 

السامية لشؤون الالجئني ومكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة، وكـذلك             
  .الشركاء من املنظمات غري احلكومية وأن تلتمس املساعدة التقنية من هذه الكيانات
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 ١١ إىل   ٩، و ٢ و ١، الفقرتان   ١٨ و ٥املواد   (البيئة األسرية والرعاية البديلة     -هاء   
  ) من االتفاقية٣٩، و٤، الفقرة ٢٧ و٢٥ و٢١ إىل ١٩و

   األسريةالبيئة    
حتيط اللجنة علماً بالبيانات اليت قدمتها الدولة الطرف بشأن األطفال الذين يعيشون              -٣٩

وجود معلومـات   غري أن اللجنة قلقة بشأن عدم       . يف خمتلف أنواع مؤسسات الرعاية البديلة     
والتنسيق داخل رعاية، مفصلة عن مسائل من قبيل عدد األطفال الذين يعيشون يف مؤسسات          

نظام الرعاية وما إذا كان االستعراض الدوري لعملية اإليداع يف مؤسسات الرعاية البديلـة              
  مـن الرعايـة لألطفـال    بديالًممارسة منتظمة وما إذا كانت فرص الكفالة، باعتبارها نوعاً      

  .احملرومني من الرعاية األبوية، متاحة ومفضلة على الرعاية املؤسسية
 اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد سياسة وطنية واضحة املعامل بشأن            وتشجع  -٤٠

نظام الرعاية البديلة، مبا يف ذلك ختصيص املوارد البشرية والتقنية واملالية املناسبة لضمان             
ماية لألطفال احملرومني من بيئتهم األسرية وتـدابري ملنـع          توفري ما يكفي من الرعاية واحل     

  .فصل األطفال عن أسرهم ولتطوير فرص الكفالة كبديل للرعاية املؤسسية
 يف الدولة الطرف واليت تشري إىل وبينما تالحظ اللجنة التطورات اليت حصلت مؤخراً  -٤١

سياح، ينتاهبا القلق إزاء القيود أنه جتري مناقشة إصالح يسمح للكوبيني بالسفر إىل اخلارج ك     
الطويلة األمد املفروضة على سفر مواطين الدولة الطرف، ما تسبب يف تفريق كثري من األسر               

  . على حق األطفال يف العيش مع آبائهمالكوبية وفَرض بالتايل قيوداً
 اللجنة الدولة الطرف على أن متنح األولوية لإلصالحات قيد املناقـشة            وتشجع  -٤٢
 تنظر يف مسألة رفع القيود على السفر ألغراض عدا السياحة، وخباصة من أجـل ملِّ                وأن

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على اتفاقيـات الهـاي           . مشل األسر املنفصلة  
بالقانون  و ،ااملتعلقة باالعتراف بالقرارات ذات الصلة بالتزامات النفقة وتنفيذه       (الثالث  

االختصاص والقانون الساري واالعتـراف واإلنفـاذ       ب و ،فقةالساري على التزامات الن   
  ).لوالتعاون يف جمال املسؤولية األبوية وتدابري محاية األطفا

 ٢٤ و ٢٣، و ٣، الفقـرة    ١٨ و ٦املـواد   (الرعاية الصحية األساسية والرفاه       -واو   
  )، من االتفاقية٣ إىل ١، الفقرات ٢٧ و٢٦و

  األطفال املعوقون    
   باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لضمان حقـوق األطفـال املعـوقني،             تشيد اللجنة   -٤٣

غري أن اللجنة ينتاهبا القلق إزاء عدم وجود معلومـات          . وخباصة فيما يتعلق حبصوهلم على التعليم     
مقابل ) ٤٠ ١٧٦(توضح أسباب العدد غري املتناسب من األطفال اخلاضعني لنظام التعليم اخلاص            
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وتأسف اللجنة  . يف الدولة الطرف  ) ٢٣ ١٦١(عني لنظام التعليم الشامل     عدد األطفال اخلاض  
لعدم وجود معلومات حمددة بشأن التدابري األخرى الرامية إىل ضمان حقوق األطفال املعوقني            

  .يف ميادين أخرى من قبيل اعتماد قوانني حمددة حتظر التمييز ضد املعوقني
مجيع التدابري الالزمة لتـشجيع التعلـيم       وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ         -٤٤

الشامل لألطفال الذين يعانون من أي شكل من أشكال اإلعاقة وتـدعوها إىل أن تعتمـد                
 حيظر التمييز ضد املعوقني، وال سيما األطفال منهم، آخذةً يف االعتبار تعليقها العـام               قانوناً
. ألشخاص ذوي اإلعاقـة   بشأن حقوق األطفال املعوقني واتفاقية حقوق ا      ) ٢٠٠٦(٩رقم  

وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تراجع السياسات واملمارسات القائمة فيما يتعلق            
املوحدة املتعلقة بتكافؤ الفرص لألشخاص      موليةً العناية الواجبة للقواعد      ،باألطفال املعوقني 

ن األطفـال   ة ولتوصيات اللجنة اليت اعتمدهتا يف يوم مناقشتها العامـة بـشأ           ذوي اإلعاق 
  .املعوقني، وبأن تقدم معلومات مفصلة بشأن التدابري املتخذة يف تقريرها الدوري املقبل

  الصحة واخلدمات الصحية    
ترحب اللجنة بإجنازات الدولة الطرف فيما يتعلق بتعميم الرعاية الصحية األساسية             -٤٥

امـسة والتحـصني    ومؤشرات الرعاية الصحية من قبيل معدل وفيات األطفال دون سن اخل          
كما ترحب اللجنة بكون الدولة الطرف لديها أعلى نسبة من األطباء إىل السكان يف . الشامل
  :غري أن اللجنة يقِلقها ما يلي. العامل

أن معدالت وفيات األمهات يف سييغو دي آفيال ووفيات الرضع واألطفال             )أ(  
   باقي البلد؛يف إسال دي الخوبينتود أعلى إىل حد كبري مما ُيسجَّل يف

 من الرضع واحلوامل يعانون من فقر الدم الناجم عن نقـص             كبرياً أن عدداً   )ب(  
  احلديد؛

   من األطفال يعانون من السمنة؛ متزايداًأن عدداً  )ج(  
  أن عمليات اإلجهاض جترى على عدد كبري من املراهقات، وخباصة مـن              )د(  

   سنة؛١٣ال تزيد أعمارهن عن 
  .سري هي أكرب مسبب لوفيات األطفال يف الدولة الطرفأن حوادث ال  )ه(  

 اللجنة الدولة الطرف على سد الثغرات يف املناطق اجلغرافية اليت تسجل            وتشجع  -٤٦
 اللجنة  تشجعكما  . معدالت عالية من وفيات األمهات واألطفال دون سن اخلامسة        فيها  

شاكل الصحية اليت متـس     الدولة الطرف على أن تضع سياسات وبرامج كافية ملعاجلة امل         
وتوصي اللجنـة الدولـة     . األطفال من قبيل فقر الدم الناجم عن نقص احلديد والسمنة         

الطرف بأن تعزز براجمها لزيادة الوعي، مبا يف ذلك احلمالت املتعلقة بتعليم مبادئ الصحة            
اجلنسية واإلجنابية للمراهقني، داخل املدارس وخارجها، بغرض إتاحـة الفرصـة هلـم             
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كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعـزز        . ستفادة من أساليب منع احلمل املأمونة     لال
قدر اإلمكان جهودها من أجل تقليص عدد الضحايا من األطفال بسبب حوادث السري،             

  .وذلك جبملة أمور منها زيادة الوعي من خالل محالت تثقيفية

  الرضاعة الطبيعية    
املبكر يف الرضاعة الطبيعية ضعيف رغـم أن مجيـع          يقِلق اللجنة أن معدل الشروع        -٤٧

الوالدات جتري يف املستشفيات؛ وقد حصل اخنفاض يف نسبة االعتماد احلصري على الرضاعة 
املدونـة الدوليـة    الطبيعية إىل حدود الشهر السادس من العمر، وال ُتنفَّذ بالشكل الكامـل             

خنفاض عدد املستشفيات املشهود هلا بأهنا      وينتاهبا القلق كذلك إزاء ا    . ملتسويق بدائل لنب األ   
  .مالئمة لألطفال

 اللجنة الدولة الطرف على أن تزيد الوعي بفوائد االعتمـاد احلـصري        وتشجع  -٤٨
على الرضاعة الطبيعية وأن تعزز القوانني الوطنية الرامية إىل اإلدماج الكامـل ألحكـام              

كما توصيها بـأن    .  للرصد  دائماً اماً وأن تنشئ نظ   املدونة الدولية لتسويق بدائل لنب األم     
  .تعزز دعمها ملبادرة املستشفيات املالئمة لألطفال

  املستوى املعيشي    
 املبادئ التوجيهية للـسياسات      اجلمعية الوطنية مؤخراً   بإقرارحتيط اللجنة علماً      -٤٩

ا االقتصادية واالجتماعية اليت جتري الدولة الطرف على أساسها مراجعة شاملة لنموذجه          
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تتخذ مجيع التدابري الكفيلة حبماية األسر            . االقتصادي

واألطفال من أي أثر ضار على أحواهلا املعيشية قد ينجم عن البيئة االقتصادية املتغرية يف               
 اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آليـة رصـد          تشجعويف هذا الصدد،    . الدولة الطرف 
  .ف وتفادي التباينات املتزايدة فيما بني األسر واألطفالفعالة الكتشا

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

  االستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفال    
    ع أنواع العمـل اخلطـر      يقِلق اللجنة أن قانون العمل يف الدولة الطرف ال حيظر مجي            -٥٠

 بـشأن   ١٨٢فيما يتعلق باألطفال وأهنا مل تصدق بعد على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم              
  .حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واختاذ إجراءات فورية للقضاء عليها

    وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على اتفاقية منظمة العمـل الدوليـة               -٥١
     حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واختاذ إجـراءات فوريـة للقـضاء             بشأن ١٨٢رقم  
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 وبأن تراجع قانوهنا املتعلق بالعمل ملواءمته مع أحكام اتفاقية منظمة العمل الدوليـة              عليها
  . واتفاقية حقوق الطفل١٨٢رقم 

  االستغالل اجلنسي    
ة الطرف واليت تعاقب    حتيط اللجنة علماً باألحكام الواردة يف قانون العقوبات للدول          -٥٢

 من الفـصل املتعلـق      ١-٣١٠املادة  (على استغالل األطفال يف البغاء وإنتاج املواد اإلباحية         
غري أنه يقِلق اللجنة أن هـذه األحكـام         ). ١-٣١٦املادة  (وبيع األطفال   ) بإفساد القاصرين 

 سنة ١٦م كما يقِلقها أن من تتجاوز أعماره   . تقتصر على األطفال دون سن السادسة عشرة      
  ".مراكز إعادة التربية" جيوز إيداعهم يف البغاءمن األطفال الذين يتعاطون 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع قانوهنا للعقوبات بغرض توسيع نطاق محاية              -٥٣
     األطفال من البغاء واالستغالل يف إنتاج املواد اإلباحية والبيع ليشمل من تـصل أعمـارهم              

وحتث الدولةَ الطرَف على أن تكـف       ). ١املادة  ( لتعريف االتفاقية للطفل      وفقاً  سنة، ١٨إىل  
 يف مراكز إعادة التربية وأن توفر هلم ما يكفي مـن            البغاءعن إيداع األطفال الذين يتعاطون      

كما توصي اللجنة الدولة الطرف     . خدمات التعايف وإعادة اإلدماج االجتماعي وإعادة التأهيل      
، وقمعه واملعاقبة    وخباصة النساء واألطفال   ،روتوكول منع االجتار باألشخاص   ببأن تصدق على    

  . املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيةعليه،

  إقامة العدل فيما يتعلق باألحداث    
 مـن قـانون     ٢-١٦ للمـادة    حتيط اللجنة علماً بأن سن املسؤولية اجلنائية، وفقاً         -٥٤
 سنة وبأن من خيالفون القانون من املراهقني الذين تتراوح          ١٦قوبات للدولة الطرف، هي     الع

كما .  سنة يعاَملون معاملة البالغني، رغم أن عقوباهتم تكون معتدلة         ١٨ و ١٦أعمارهم بني   
تالحظ اللجنة أن األطفال دون سن السادسة عشرة خيضعون للمـساءلة اجلنائيـة وتعـاجل               

  :ويقِلق اللجنة ما يلي). جمالس شؤون القاصرين"دارية املسماة قضاياهم السلطات اإل
أنه جيوز إيداع األطفال دون سن اخلامسة عـشرة يف مرافـق مؤسـسية                )أ(  

 حىت لو تعلق األمـر جبـَنح   ")escuelas de formación integral"مدارس التدريب املتكامل (
  بسيطة، وذلك دون ضمانات اإلجراءات اجلنائية العادية؛

 ١٦أن من صدرت عليهم عقوبات من األطفال الذين جتاوزت أعمـارهم             )ب(  
   سنة؛٢٧سنة ُيحتجزون يف مراكز احتجاز األحداث مع بالغني تصل أعمارهم إىل 

أن نظام قضاء األحداث ال ميتثل ألحكام االتفاقية فيما يتعلـق باألطفـال               )ج(  
اء األحداث لدى القضاة وغريهـم      يوجد نقص يف التخصص يف قض     أنه  املخالفني للقانون، و  

  .من املهنيني الذين يعملون مع األطفال املخالفني للقانون
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  وحتث اللجنة الدولة الطرف على كفالة التنفيذ التام ملعايري قـضاء األحـداث،               -٥٥
قواعد األمم املتحدة الـدنيا      من االتفاقية، وكذلك     ٣٩ و ٤٠و) ب(٣٧وال سيما املواد    

ومبادئ األمم املتحـدة    ) قواعد بيجني (م  األحداث اجملردين من حريته   النموذجية ملعاملة   
األمم املتحدة بـشأن    وقواعد  ) ةمبادئ الرياض التوجيهي  ( األحداث   جنوحالتوجيهية ملنع   

وتوصي اللجنة الدولة الطرف على     ). قواعد هافانا (م  محاية األحداث اجملردين من حريته    
) ٢٠٠٧(١٠ االعتبار تعليق اللجنة العام رقم       وجه اخلصوص بأن تقوم مبا يلي، آخذةً يف       
  :بشأن حقوق الطفل يف نظام قضاء األحداث

أن تدخل تعديالت على قانون العقوبات لكفالة معاملة األطفال الـذين             )أ(  
   سنة كمجرمني من األحداث وليس كبالغني؛١٨ و١٦تتراوح أعمارهم بني 

 متخصصة لألطفال املخـالفني  أن تعيد هيكلة نظام احملاكم إلنشاء حماكم    )ب(  
للقانون وأن تتخذ اخلطوات الالزمة لكفالة أن يتلقى القضاة وغريهم ممن يعملـون مـع               

  األطفال يف نظام العدالة التدريب املناسب يف جمال إقامة العدل فيما يتعلق باألحداث؛
أن تقوم بالتعديالت التشريعية الالزمة لتـوفري نفـس املـستوى مـن               )ج(  
    القانونية املتصلة باإلجراءات اجلنائية العادية لألطفال الذين تقـل أعمـارهم            الضمانات

   سنة؛١٥عن 
أن تكف عن إيداع األطفال املشتبه بارتكاهبم جلرميـة يف مؤسـسات               )د(  

          الرعاية وأن تويل االعتبار الواجب لتدابري أخرى، مبا يف ذلك علـى صـعيد اجملتمـع،                
   من حريته؛ال تستوجب حرمان طفل

أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لكفالة أن جيري االحتجاز، عندما يلـزم،              )ه(  
 مالذيراعي حقوق الطفل مبوجب االتفاقية، وأن يكون االحتجاز آخر          أن   للقانون و  وفقاً

  فيما يتعلق باجلرائم اخلطرية جدا وألقصر مدة ممكنة ويف مكان منفصل عن البالغني؛
 أدوات املساعدة التقنية اليت وضعها فريق األمم املتحـدة   أن تستفيد من    )و(  

 مكتب األمم املتحدة املعـين      يضم، الذي   وكاالت املعين بقضاء األحداث   الاملشترك بني   
باملخدرات واجلرمية واليونيسيف واملفوضية السامية حلقوق اإلنـسان ومنظمـات غـري            

  .حداث من أعضاء الفريق وأن تلتمس املساعدة التقنية يف جمال قضاء األ،حكومية

  ضحايا اجلرائم وشهودها من األطفال    
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل، بوضع ما يكفي من األحكام واألنظمـة              -٥٦

ضـحايا اجلـرائم     جلميـع األطفـال      ،ما تقتضيه االتفاقية    وفق ،القانونية، توافر احلماية  
قتصادي واالختطاف واالجتار، علـى     االعتداء والعنف املرتيل واالستغالل اجلنسي واال     (

 مبادئ األمم املتحدة التوجيهية     أو الشهود منهم عليها، وبأن تراعي متاماً      /و) سبيل املثال 
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قـرار اجمللـس    (ا  بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليه         
  ).، املرفق٢٠٠٥/٢٠االقتصادي واالجتماعي 

  الصكوك الدولية حلقوق اإلنسانالتصديق على   -حاء   
 ،توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على املعاهدات اليت مل تنضم إليها بعد              -٥٧

لتعزيز إعماهلا حلقوق الطفل، وهي العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية           
الـسياسية   والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة و        ،والثقافية وبروتوكوله االختياري  

 والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيـع أشـكال    ،وبروتوكواله االختياريان 
 والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب         ،التمييز ضد املرأة  

  واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع     ،املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة       
 والربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق األشـخاص        ،العمال املهاجرين وأفراد أسرهم   

  .ذوي اإلعاقة
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على االتفاقية املتعلقة بوضع الالجئني             -٥٨

  .١٩٦٧ وبروتوكوهلا لعام ١٩٥١لعام 

  التعاون مع اهليئات اإلقليمية والدولية  -طاء   
نة الدولة الطرف بأن تتعاون مع منظمة الدول األمريكية من أجـل            توصي اللج   -٥٩

تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وأي صكوك أخرى حلقوق اإلنسان، يف الدولة الطـرف ويف              
  .الدول األعضاء األخرى يف املنظمة على حد سواء

  املتابعة والنشر  -ياء   
ناسـبة لكفالـة التنفيـذ    توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري امل       -٦٠

الكامل هلذه التوصيات، وذلك جبملة أمور منها إحالتها إىل رئيس الدولة واحملكمة الشعبية   
العليا واجلمعية الوطنية والوزارات ذات الصلة والسلطات احمللية لتنظر فيهـا بالـشكل             

  .املناسب وتتخذ إجراءات أخرى بشأهنا
ري الثاين والردود اخلطية اليت قدمتها الدولة   كما توصي اللجنة جبعل التقرير الدو       -٦١

اليت اعتمدهتا اللجنة متاحة علـى      ) املالحظات اخلتامية (الطرف والتوصيات ذات الصلة     
عرب شبكة اإلنترنت، لعامة اجلماهري ) على سبيل املثال ال احلصر(نطاق واسع، مبا يف ذلك 

ملهنية واألطفال، وذلك بغيـة     ومنظمات اجملتمع املدين وجمموعات الشباب واجملموعات ا      
  .إثارة النقاش والوعي بشأن االتفاقية وتنفيذها ورصدها
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  التقرير املقبل  -كاف   
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تقدم تقاريرها الدورية املدجمة من الثالـث إىل             -٦٢

 وتلفت اللجنة االنتباه إىل مبادئها التوجيهيـة      . ٢٠١٧مارس  / آذار ١٩السادس حبلول   
 ٢٠١٠أكتـوبر   / تـشرين األول   ١ الـيت اعُتِمـدت يف       املنسَّقة بشأن إعداد التقارير   

)CRC/C/58/Rev.2 (           وتذكِّر الدولةَ الطرف بأن التقارير املقبلة ينبغي أن متتثل للمبـادئ
وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تقدم تقريرهـا         .  صفحة ٦٠التوجيهية وألّا تتعدى    

ويف حال تقدمي تقرير يتجاوز عدد الصفحات احملدد، سـُيطلَب          .  للمبادئ التوجيهية  وفقاً
.  للمبادئ التوجيهية املـذكورة أعـاله      من الدولة الطرف أن تراجعه وتعيد تقدميه وفقاً       

وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ال ميكن ضمان ترمجة التقرير ألغراض نظر هيئة املعاهدة   
  .ميهفيه إذا مل تستطع مراجعته وإعادة تقد

 لـشروط   كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تقدم وثيقة أساسية حمدَّثة وفقاً             -٦٣
بشأن إعداد التقارير، اليت    الوثيقة األساسية املشتركة الواردة يف املبادئ التوجيهية املنسقة         

 االجتماع اخلامس املشترك بني اللجان هليئات معاهدات حقوق اإلنسان، الذي           هامداعت
 ويشكل كل من التقريـر اخلـاص        ).HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيه  /حزيرانعقد يف   

 االلتزام املنسق لتقدمي التقارير مبوجب اتفاقيـة        باملعاهدة والوثيقة األساسية املشتركة معاً    
  .حقوق الطفل

كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تقدم تقريرها األويل مبوجب الربوتوكول              -٦٤
ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف إنتاج املواد اإلباحية،         االختياري املتعلق   

  .٢٠٠٣أكتوبر /والذي فات موعد تقدميه منذ تشرين األول

        


