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  ملسائل األخرى وااملسائل التنظيمية -أوالً 

  الدول األطراف يف االتفاقية  -ألف   
، ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٣بلغ عدد الدول األطراف يف اتفاقية حقوق الطفل يف            -١

وكانت اجلمعية العامـة قـد      .  دولة طرفاً  ١٩٣تاريخ اختتام الدورة التاسعة واألربعني للجنة،       
، وفُـتح بـاب     ١٩٨٩نوفمرب  /ين الثاين  تشر ٢٠ املؤرخ   ٤٤/٢٥اعتمدت االتفاقية يف قرارها     

. ١٩٩٠ينـاير   / كانون الثـاين   ٢٦التوقيع والتصديق عليها أو االنضمام إليها يف نيويورك يف          
  .)١( منها٤٩ وفقاً ألحكام املادة ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٢ودخلت االتفاقية حيز النفاذ يف 

 الربوتوكـول   ويف التاريخ نفسه، بلغ عدد الدول األطراف اليت صدَّقت علـى            - ٢
االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة أو الـيت             

ودخـل  .  دولـة  ١٢٣ دولة، وبلغ عدد الدول اليت وقَّعـت عليـه           ١٢٣انضمت إليه   
ويف التاريخ نفسه أيضاً،    . ٢٠٠٢فرباير  / شباط ١٢الربوتوكول االختياري حيز النفاذ يف      

ألطراف اليت صدَّقت على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل         بلغ عدد الدول ا   
املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية أو اليت انضمت             

ودخل هذا الربوتوكول   .  دولة ١١٥ دولة، وبلغ عدد الدول اليت وقَّعت عليه         ١٢٩إليه  
وكانت اجلمعية العامـة قـد اعتمـدت        . ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاين  ١٨حيز النفاذ يف    

، وفُتح باب   ٢٠٠٠مايو  / أيار ٢٥ املؤرخ   ٥٤/٢٦٣الربوتوكولني االختياريني يف قرارها     
  . )٢(٢٠٠٠يونيه / حزيران٥التوقيع والتصديق عليهما أو االنضمام إليهما يف نيويورك يف 

  افتتاح الدورة ومدهتا  -باء   
 واألربعني يف مكتب األمم املتحدة جبنيف       تاسعةورهتا ال عقدت جلنة حقوق الطفل د      -٣

 ٢٧وعقدت اللجنـة    . ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٣سبتمرب إىل   / أيلول ١٥يف الفترة من    
) CRC/C/SR.1369 إىل   CRC/C/SR.1343انظر  (ويرد يف احملاضر املوجزة ذات الصلة       . جلسة

  . واألربعنيتاسعةسرد ملداوالت اللجنة يف دورهتا ال

__________ 

: توجد على املوقعني التاليني قائمة حمدَّثة بالدول اليت وقَّعت أو صدَّقت على االتفاقية أو انـضمت إليهـا                  )١(
www.ohchr.orgو http://untreaty.un.org. 

التاليني قائمة حمدَّثة بالدول اليت وقَّعت أو صدَّقت على الربوتوكـولني االختيـاريني أو        توجد على املوقعني     )٢(
 .http://untreaty.un.org وwww.ohchr.org: انضمت إليهما
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  العضوية واحلضور  -جيم   
باستثناء الـسيدة جـويس     ( واألربعني مجيع أعضاء اللجنة      تاسعةحضر الدورة ال    - ٤

وترد يف املرفق األول هلذا التقريـر       ).  والسيد كمال صّديقي   ألووش والسيدة علياء آل ثاين    
  .قائمة بأمساء األعضاء تبني مدة والية كل منهم

مفوضية األمم املتحدة السامية    : لية ممثلةً يف الدورة   وكانت هيئات األمم املتحدة التا      -٥
، ومفوضـية األمـم املتحـدة    )اليونيسيف(حلقوق اإلنسان، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة    

  .السامية لشؤون الالجئني
منظمة العمل الدوليـة،    : وكانت الوكاالت املتخصصة التالية ممثلةً يف الدورة أيضاً         -٦

  ).اليونسكو( ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة الصحة العاملية،
  :وحضر الدورة أيضاً ممثلو املنظمات غري احلكومية التالية  -٧

  منظمات ذات مركز استشاري عام  
 العامل الرابـع،    -اجمللس الدويل للمرأة، واحلركة الدولية لإلغاثة يف حاالت الشدة          

  ومنظمة زونتا الدولية؛والتحالف العاملي إلنقاذ الطفولة، 
  منظمات ذات مركز استشاري خاص  

منظمة العفو الدولية، واملنظمة العربية حلقوق اإلنسان، وائتالف مكافحة االجتـار           
باملرأة، واحلركة الدولية للدفاع عن األطفال، وجلنة احلقوقيني الدوليـة، واالحتـاد            

مالت يف املهـن القانونيـة،      الدويل لألخصائيني االجتماعيني، واالحتاد الدويل للعا     
واالحتاد الدويل ألرض اإلنسان، واخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان، واالحتاد العـاملي           

  لنساء الكنائس امليثودية واملوحدة، واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب؛
  منظمات أخرى  

قوق جمموعة املنظمات غري احلكومية املعنية باتفاقية حقوق الطفل، ومعهد جنيف حل          
  .اإلنسان، وشبكة العمل الدولية ألغذية الرضَّع

  جدول األعمال  -دال   
 جـدول   ٢٠٠٨سـبتمرب   / أيلول ١٥ املعقودة يف    ١٣٤٣أقرت اللجنة يف جلستها       -٨

  ):CRC/C/49/1(األعمال التايل على أساس جدول األعمال املؤقت 
  .إقرار جدول األعمال  -١  
  .املسائل التنظيمية  -٢  
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  .ل األطراف للتقاريرتقدمي الدو  -٣  
  .النظر يف تقارير الدول األطراف  -٤  
التعاون مع هيئات األمم املتحدة األخرى والوكاالت املتخصصة وغريها من     -٥  

  .اهليئات املختصة
  .أساليب عمل اللجنة  -٦  
  .يوم املناقشة العامة  -٧  
  .التعليقات العامة  -٨  
  . املقبلةالجتماعاتا  -٩  
  .مسائل أخرى  -١٠  

  الفريق العامل ملا قبل الدورة  -اء ه  
وفقاً ملقرر اختذته اللجنة يف دورهتا األوىل، اجتمع فريق عامل ملا قبـل الـدورة يف                  -٩

وشارك يف االجتماع مجيع األعـضاء      . ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٣ إىل   ٩جنيف يف الفترة من     
.  ساهوفيتش -فيتش  ّديقي والسيدة فوكو  ص والسيد   باستثناء السيدة آل ثاين والسيدة ألووش     

وشارك أيضاً ممثلون عن مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان، واليونيـسيف،              
وحضر االجتماع أيضاً ممثل عن جمموعـة       . ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني     

املنظمات غري احلكومية املعنية باتفاقية حقوق الطفل، وممثلون عن منظمات غـري حكوميـة              
  .وطنية ودولية شىت

 ٤٤والغرض من الفريق العامل ملا قبل الدورة هو تيسري عمل اللجنة مبقتضى املادتني                -١٠
 من الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع         ١٢ من االتفاقية، واملادة     ٤٥و

ـ  ٨األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، واملادة           ن الربوتوكـول    م
االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، عن طريـق             
قيامه يف املقام األول باستعراض تقارير الدول األطراف وحتديده مسبقاً املسائل الرئيسية اليت             

عامل فرصة للنظر   كما يتيح هذا الفريق ال    . قد تلزم مناقشتها مع ممثلي الدول املقدمة للتقارير       
  .يف املسائل املتعلقة باملساعدة التقنية والتعاون الدويل

تـسع  ، وعقد هذا األخـري      وتولت السيدة يل رئاسة الفريق العامل ملا قبل الدورة          -١١
جلسات حبث فيها قوائم املسائل اليت عرضها عليه أعضاء اللجنة فيما يتعلق بالتقرير الدوري              

والتقـارير  ين الدوريني الثالث والرابع املوحدين للمملكة املتحـدة،         جليبويت، والتقرير الثاين  
األولية املقدمة إىل اللجنة بشأن الربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعـات             

وبشأن الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء       ) أوغندا واململكة املتحدة  (املسلحة  
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وأحيلت قـوائم   ). النمسا، وليتوانيا وأوغندا  (األطفال يف املواد اإلباحية     األطفال واستغالل   
املسائل إىل البعثات الدائمة للدول املعنية مشفوعة مبذكرة تطلب تقدمي ردود خطيـة علـى               

  .٢٠٠٨أغسطس / آب٨ وذلك قبل يوم ،املسائل املطروحة يف القائمة

  تنظيم العمل  -واو   
 ١٥ املعقـودة يـوم      ١٣٤٣يم عملـها يف جلـستها       نظرت اللجنة يف مسألة تنظ      -١٢
 تاسـعة وكان معروضاً على اللجنة برنامج العمل املؤقت للـدورة ال         . ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول

  . اللجنةةواألربعني الذي أعده األمني العام بالتشاور مع رئيس

  االجتماعات العادية املقبلة  -زاي   
/  كانون الثـاين   ٣١ إىل   ١٢ من   مسني يف الفترة  ة عقد دورهتا اخل   ـقررت اللجن   - ١٣

 ٢ادية واخلمسني يف الفترة من      ا العامل ملا قبل الدورة احل     ـواجتماع فريقه . ٢٠٠٩يناير  
  .٢٠٠٩فرباير /شباط ٦إىل 

  التقارير املقدمة من الدول األطراف  -ثانياً   
ية األمني العام بشأن الدول األطراف يف االتفاق      من  كان معروضاً على اللجنة مذكرة        -١٤

  .(CRC/C/49/2)وحالة تقدمي التقارير 
ـ امثأن األمني العام تلقى يف الفترة ما بني دورتيهـا ال          بوأُبلغت اللجنة     -١٥ ة واألربعـني   ن
ارير الدورة الثانية والثالثة والرابعة املوحدة ألنغوال، والتقريرين الدوريني          واألربعني التق  تاسعةوال

الدوري الثالث لتونس، والتقريرين الثالث والرابع املوحدين       الثانيني لبوروندي وغرينادا والتقرير     
  .لبلجيكا وإسبانيا والسودان، والتقريرين الدوريني الرابعني للدامنرك ونيكاراغوا

وأُبلغت اللجنة أيضاً بتلقي التقارير األولية التالية مبوجب الربوتوكول االختياري            - ١٦
 البوسنة واهلرسك، ونيكاراغوا، وسري النكا،    : حةاملتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسل     

  .والسودان، وأوكرانيا
وأُبلغت اللجنة أيضاً بتلقي التقارير األولية مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق            - ١٧

البوسنة واهلرسـك،   ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية من           
  .مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقةوكولومبيا، ونيكاراغوا، و

 ١٢٢تقريراً أولياً، و   ١٩٣،  ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٣وقد تلقت اللجنة حىت       -١٨
 ٤٧كما تلقت اللجنة    .  تقريراً دورياً رابعاً   ٢٢ تقريراً دورياً ثالثاً، و    ٤٥، و اً ثاني اً دوري اًتقرير

ري املتعلق ببيع األطفـال وبغـاء األطفـال         تقريراً أولياً مقدماً مبوجب الربوتوكول االختيا     
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 تقريراً مبوجب الربوتوكول االختيـاري املتعلـق        ٦١واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، و     
ونظـرت  .  تقريرا٣٨٩ًونظرت اللجنة يف ما جمموعه    . بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة    

وجب الربوتوكول االختيـاري املتعلـق     تقريراً أولياً مقدماً مب    ٤١اللجنة حىت هذا التاريخ يف      
 تقريراً أوليـاً مقـدماً مبوجـب الربوتوكـول        ٣٠بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، و     

  .االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية
ر دورية مقدمـة مـن      أثناء دورهتا التاسعة واألربعني يف ثالثة تقاري      ونظرت اللجنة     -١٩

تقارير أولية مقدمـة    أربعة  كما نظرت يف    .  من االتفاقية  ٤٤مبوجب املادة   الدول األطراف   
مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل األطفـال يف          

تعلق بإشـراك  تقارير أولية مقدمة مبوجب الربوتوكول االختياري املثالثة  املواد اإلباحية، ويف    
  .األطفال يف الرتاعات املسلحة

وكانت التقارير التالية، املذكورة حسب تاريخ تلقي األمني العام هلا وحسب املعاهـدة،               -٢٠
واململكـة املتحـدة    ؛  (CRC/C/BTN/2) بوتان: واألربعنيتاسعة  معروضة على اللجنة يف دورهتا ال     

مجهوريـة  ؛ و (CRC/C/DJI/2) جيبـويت ؛ و (CRC/C/GBR/4)لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية     
ــدة  ــا املتح ــسا؛ و(CRC/C/OPSC/TZA/1)ترتاني ــا (CRC/C/OPAC/AUT/1) النم ؛ وليتواني

(CRC/C/OPSC/LTU/1) أوغندا؛ و (CRC/C/OPSC/UGA/1)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى  ؛ و
؛ (CRC/C/OPAC/TZA/1) مجهورية ترتانيا املتحـدة   ؛ و (CRC/C/OPAC/GBR/1) وآيرلندا الشمالية 

  .(CRC/C/OPAC/UGA/1)أوغندا و
 من النظام الداخلي املؤقت للجنة، ُدعي ممثلو مجيع الدول املقدمة           ٦٨ووفقاً للمادة     -٢١

  .للتقارير إىل حضور جلسات اللجنة اليت ُبحثت فيها تقارير دوهلم
ي اتبعته اللجنـة    وتتضمن الفروع التالية، املرتبة حسب البلدان ووفقاً للتسلسل الذ          -٢٢

للنظر يف التقارير، مالحظات ختامية تعكس أهم نقاط املناقشة وتشري، عند الـضرورة، إىل              
وترد معلومات أكثر تفصيالً يف التقارير املقدمة من الدول         . املسائل اليت تتطلب متابعة حمددة    

  . األطراف ويف احملاضر املوجزة جللسات اللجنة ذات الصلة

   تقارير الدول األطرافالنظر يف  -ثالثاً   
 النمسا  -٢٣

 املقدم مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق      نظرت اللجنة يف التقرير األويل للنمسا       )١
 يف  (CRC/C/OPSC/AUT/1) ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية        

، ٢٠٠٨سـبتمرب   / أيلول ١٥، املعقودة يف    CRC/C/SR/1344)انظر الوثيقة    (١٣٤٤جلستها  
، املالحظـات   ٢٠٠٨أكتـوبر   / تشرين األول  ٣، املعقودة يف    ١٣٦٩واعتمدت يف جلستها    

  .اخلتامية التالية
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  مقدمة    
ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف، يف الوقت املناسب، تقريرها األويل فضالً عـن         )٢

ألن التقرير مل ُيعد على حنو      وإن كانت تأسف    الردود على قائمة املسائل املقدمة من اللجنة،        
 بشأن تقدمي التقـارير، وألنـه مل تـتم          يتفق متاماً مع املبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنة       

وتعرب اللجنة عن تقـديرها     . استشارة اجملتمع املدين بصورة كافية يف عملية صياغة التقرير        
  .ثل قطاعات متعددةللحوار البناء واملفيد الذي أُجري مع وفد الدولة الطرف الذي مي

ينبغـي أن ُتقـرأ مقترنـة       وُتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية           )٣
شأن التقرير الدوري الثاين املقدم مـن الدولـة الطـرف           املعتمدة ب اخلتامية السابقة   مبالحظاهتا  

)(CRC/C/15/Add.251   املعتمدة بشأن   املالحظات اخلتامية بو ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ٢٨يف 
التقرير األويل املقدم من الدولة الطرف مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك األطفال            

  .٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٢٨ يف (CRC/C/OPAC/AUT/CO/1)يف الرتاعات املسلحة، 

  املالحظات العامة  - أوالً  

  اجلوانب اإلجيابية  -ألف   
  :ا يليمبدير مع التقأخذ اللجنة علماً ت  )٤

، ٢٠٠١(إصالح القانون اجلنائي وفقاً لقوانني تعديل القـانون اجلنـائي             )أ(  
الذي مشل مجلة أمور من بينها توسيع نطاق اجلرائم املتصلة باسـتغالل            ) ٢٠٠٤، و ٢٠٠٢و

  األطفال يف املواد اإلباحية وتشديد العقوبات املتعلقة باجلرائم اجلنسية؛
طنية اخلاصة حبقوق األطفـال واملـراهقني يف عـام          اعتماد خطة العمل الو     )ب(  
  يف الربوتوكول االختياري؛املشار إليها ، اليت تنص على جمموعة من التدابري ملنع اجلرائم ٢٠٠٤

اعتماد خطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر، اليت توجه االنتبـاه إىل              )ج(  
ة عمل معنية مبكافحة االجتار بالبشر يف عام جوانب االجتار بالبشر اخلاصة بالطفل، وإنشاء فرق

 لتحديد تدابري عملية قائمة على الطلب لضحايا        ٢٠٠٧يف عام   " فرقة عمل فرعية  "، و ٢٠٠٤
  .االجتار باألطفال

وتشيد اللجنة أيضاً بالدولة الطرف النضمامها إىل الـصكوك الدوليـة التاليـة أو                )٥
  :تصديقها عليها

  ؛ ٢٠٠٤ ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، يف عام اتفاقية األمم املتحدة  )أ(  
 وقمعه واملعاقبة ، وخباصة النساء واألطفال   ،بروتوكول منع االجتار باألشخاص     )ب(  

  ؛ ٢٠٠٤عليه، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، يف عام 
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  ؛٢٠٠٦حايا جرائم العنف، يف عام االتفاقية األوربية املتعلقة بتعويض ض  )ج(  
  .٢٠٠٦اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة مبكافحة االجتار بالبشر، يف عام   )د(  

  البيانات  -ثانياً   

  مجع البيانات    
ترحب اللجنة بالبيانات اإلحصائية املقدمة يف تقرير الدولة الطرف وبالردود علـى              )٦

ببيع األطفال واالجتار باألطفال وبغاء األطفـال       قائمة املسائل، مبا يف ذلك البيانات اخلاصة        
بيد أن اللجنة تأسف ألن اإلحصاءات احلالية اخلاصـة         . واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية    

يف جمموعة واحدة وليست مصنفة حسب معايري منها جمملة جبميع اجلرائم اجلنسية ضد القُصر     
صنفة اخلاصة مبلتمسي اللجوء والالجـئني      كما تأسف اللجنة ألن البيانات امل     . اجلنس والسن 

  . من األطفال وحاالت التبين حملياً وفيما بني البلدان غري متوفرة حىت اآلن
توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع نظام شامل جلمع البيانات يضمن أن جيـري               )٧

 األطفال ببيع األطفال واالجتار باألطفال وبغاء بصورة منهجية مجع وحتليل البيانات اخلاصة
واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وتصنيفها حسب معايري تشمل العمـر واجلـنس             

  .  ضرورية لقياس مدى تنفيذ السياسة العامةواتباعتبارها أد

  تدابري التنفيذ العامة  -ثالثاً   

  خطة العمل الوطنية    
ل الوطنيـة   ، خطة العم  ٢٠٠٤بينما ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف، يف عام           )٨

، تشعر بالقلق ألن    يف سبيل تنفيذها  اخلاصة حبقوق األطفال واملراهقني وباخلطوات اليت اختذهتا        
  . اخلطة ال تضم مجيع اجملاالت اليت يشملها الربوتوكول االختياري

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري الـضرورية لـضمان تنفيـذ              )٩
ئة عن الربوتوكول االختياري يف استراتيجياهتا وبراجمهـا الوطنيـة          االلتزامات احملددة الناش  

بالتشاور والتعاون مع أصحاب املصلحة املعنيني، آخذة يف اعتبارها اإلعالن وبرنامج العمل            
املعتمدين يف املؤمتر العاملي األول ملكافحة االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال يف ستكهومل،            

العاملي املعتمد يف املؤمتر العاملي الثاين ملكافحة االستغالل اجلنسي         ، وااللتزام   ١٩٩٦يف عام   
ويف هذا الصدد، توصي اللجنة بأن ختصص     . ٢٠٠١التجاري لألطفال يف يوكوهاما يف عام       

الدولة الطرف املوارد الكافية لضمان التنفيذ الكامل جلميـع االسـتراتيجيات والـربامج             
تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز متابعة        وعالوة على ذلك،    . الوطنية القائمة 

  .تنفيذ خطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر
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  التنسيق والتقييم    
تالحظ اللجنة الدور الذي تؤديه الكيانات احلكومية وغري احلكوميـة املختلفـة يف               )١٠

 آلية مكلفـة بالتنـسيق      تشعر بالقلق إزاء عدم وجود    إال أهنا   تنفيذ الربوتوكول االختياري،    
  .الفعال بني هذه املؤسسات، مبا يف ذلك على مستوى املقاطعات وعلى املستوى الوطين

توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آلية دائمة مكلفة بتنسيق وتقييم تنفيـذ               )١١
الربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك على مستوى املقاطعات وعلى املـستوى الـوطين،             

. شطة ومنهجية من جانب األطفال، مبا يف ذلك اجمللس االحتـادي للـشباب            مبشاركة ن 
وعالوة على ذلك توصي اللجنة الدولة الطرف مبنح آلية التنسيق والية حمددة ومناسـبة              
  . باإلضافة إىل املوارد البشرية واملالية الكافية اليت متكنها من القيام بعملها على أكمل وجه

  النشر والتدريب    
ب اللجنة بتنظيم عدد من احلمالت اإلعالمية املتعلقة مبسألة استغالل األطفـال            ترح  )١٢

جنسياً، واليت تستهدف األطفال وعامة اجلمهور واملسؤولني احلكـوميني، كمـا ترحـب             
باحللقات الدراسية التدريبية اليت جيري تنظيمها للقضاة واملدعني العامني عن األطفال ضحايا            

بيد أن اللجنة ال تزال قلقة إزاء عـدم كفايـة اجلهـود    . ار بالبشر االستغالل اجلنسي واالجت  
 املبذولة لزيادة الوعي بالربوتوكول االختياري وسط الفئات املهنية ذات الـصلة واجلمهـور            

  .، ولتوفري التدريب املالئم يف مجيع اجملاالت اليت يشملها الربوتوكول االختياريعامة
صيص موارد مالئمـة وكافيـة لتطـوير املـواد          توصي اللجنة الدولة الطرف بتخ      )١٣

والدورات التدريبية املتعلقة بالربوتوكول االختياري يف مجيع أصقاع البلد لصاحل مجيع فئـات             
املهنيني ذات الصلة مبن فيهم األخصائيون االجتماعيون، و أفراد الشرطة، واملدعون العامون،            

جرة وغريهم من املهنيني املعنـيني بتنفيـذ        والقضاة، والعاملون يف القطاع الطيب، وموظفو اهل      
 ٢يف ضوء الفقرة    توصي اللجنة الدولة الطرف     وباإلضافة إىل ذلك،    . الربوتوكول االختياري 

 من الربوتوكول، بنشر أحكام الربوتوكول االختياري على نطاق واسع، وخباصة           ٩من املادة   
ج املدرسية، ومحالت إذكاء الوعي     بني األطفال وأسرهم، بوسائل منها وسائط اإلعالم، واملناه       

على املدى الطويل باللغات املختلفة وبشكل مبّسط، وذلك فيما يتعلـق بالتـدابري الوقائيـة           
ويف هذا الـصدد ينبغـي      . واآلثار الضارة جلميع اجلرائم املذكورة يف الربوتوكول االختياري       

  .يااألطفال مبن فيهم الضحا، تشجيع مشاركة اجملتمع احمللي وباخلصوص

  الرصد املستقل    
أمـني  (يف حني تسلّم اللجنة بأمهية عمل مكاتب الدفاع عن األطفـال والـشباب       )١٤

، فإهنا تشعر بالقلق ألن والية تلك املكاتب ال تتضمن صراحة رصد تنفيذ االتفاقيـة               )املظامل
 املتاحة بني   كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء التباين يف توزيع املوارد        . وبروتوكوليها االختياريني 

  . املقاطعاتخمتلف مكاتب الدفاع عن األطفال والشباب يف 
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توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز مكاتب الدفاع عن األطفال والشباب مبنحها           )١٥
والية رصد تنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها االختياريني، كما توصي بضمان تزويـد هـذه             

  .فية واملتساوية يف مجيع املقاطعاتاملكاتب باملوارد البشرية واملالية الكا

منع بيع األطفال، وبغاء األطفال، واستغالل األطفـال يف املـواد اإلباحيـة               -رابعاً   
  )٩ من املادة ٢ و١الفقرتان (

  التدابري املعتمدة ملنع اجلرائم احملظورة مبوجب الربوتوكول االختياري    
ا الدولة الطرف ملعاجلة مشكلة االجتار      ترحب اللجنة باملبادرات املختلفة اليت قامت هب        )١٦

د وخارجها، مبا يف ذلك خطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار بالبـشر            ـباألطفال داخل البل  
، ولكنها تأسف ألن بيع األطفال واالجتار هبم، مبا يف ذلك ألغراض االسـتغالل      ٢٠٠٤لعام  

يف حني تالحظ اللجنة مـع      وعالوة على ذلك،    .  ال يزال مشكلة يف الدولة الطرف      ،اجلنسي
، فإهنا ال تـزال     ٢٠٠٧التقدير إنشاء فرقة عمل فرعية معنية مبسألة االجتار باألطفال يف عام            

خطة شاملة ملعاجلة مشكلة بيع األطفال وبغـاء األطفـال واسـتغالل    عدم وجود قلقة إزاء   
  .ماجاألطفال يف املواد اإلباحية تشمل مجيع جوانب املنع والتعايف وإعادة اإلد

توصي اللجنة بأن ختصص الدولة الطرف موارد كافية لتدابري منع بيع األطفـال               )١٧
واالجتار هبم، وأن تنفذ هذه التدابري بالتعاون مع املنظمات الدولية ومنظمات اجملتمع املدين             

وعالوة على ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد هنـج أمشـل             . ذات الصلة 
 األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وذلك          للتصدي ملسألة بيع  

  .بتضمينه تدابري املنع والتعايف وإعادة اإلدماج
ويف حني ترحب اللجنة باجلهود املبذولة لتنفيذ مدونة قواعد السلوك املتعلقة حبماية              )١٨

ات اليت يتجاوز أثرهـا     األطفال من االستغالل اجلنسي يف السفر والسياحة، وبتعزيز التشريع        
 فيما خيص اجلرائم اجلنسية     ٢٠٠٤احلدود اإلقليمية بإصدار قانون تعديل القانون اجلنائي لعام         

اليت يرتكبها مواطنون منساويون خارج بلدهم، فإهنا يساورها القلق ألن قيـام النمـساويني              
  .بالسياحة اجلنسية ال يزال مشكلة

لطرف اختاذ التدابري ملنع السياحة اجلنسية، وال       توصي اللجنة بأن تواصل الدولة ا       )١٩
وحتث اللجنة كذلك   . سيما بتخصيص أموال إضافية لتنظيم احلمالت العامة هلذا الغرض        

الدولة الطرف على أن تقوم، عن طريق السلطات املختصة، بتعزيز التعاون مع صـناعة              
تشجيع السياحة املسؤولة   السياحة واملنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين بغية         

بنشر مدونة قواعد السلوك اليت وضعتها منظمة السياحة العاملية وسط العاملني يف قطاع             
  .السياحة، وكذلك بتنظيم محالت لتوعية عامة اجلمهور
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حظر بيع األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية وبغاء األطفال واملسائل             -خامساً   
  )٧ و٦ و٥ واملواد ٤ من املادة ٣ و٢ والفقرتان ٣املادة (ذات الصلة 

  القوانني واللوائح اجلنائية أو العقابية القائمة    
يف حني ترحب اللجنة بالتعديالت املتعددة اليت أُدخلت على القانون اجلنائي، واليت              )٢٠

ا ال  عززت بدرجة كبرية محاية األطفال من اجلرائم املشمولة يف الربوتوكول االختياري، فإهن           
تزال قلقة ألن تشريع الدولة الطرف ال جيّرم مجيع األفعال اليت تشكل جرائم ضد األطفال مبا                

  . من الربوتوكول االختياري٣ و ٢يتفق متاماً مع تعريف اجلرائم الوارد يف املادتني 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ املزيد من التدابري جلعل قانوهنا اجلنـائي               )٢١

 من الربوتوكول االختياري، مبا يف ذلـك األحكـام اخلاصـة            ٣مع املادة   كلياً  متمشياً  
وتوصـي  ). ج(٢باستغالل األطفال يف املواد اإلباحية حسب التعريف الوارد يف املـادة            

  :اللجنة الدولة الطرف بصفة خاصة مبا يلي
لـيت  جترمي حيازة املواد اإلباحية، مبا يف ذلك الصور اإلباحية اخلياليـة، ا         )أ(  

 سنة دون اشـتراط قـصد النـشر         ١٨ و ١٤يشارك فيها أطفال تتراوح أعمارهم بني       
  وبصرف النظر عن موافقة القاصر؛

شمل تصوير األطفال يتعديل تعريف استغالل األطفال يف املواد اإلباحية ل  )ب(  
  يف الرسوم املتحركة؛

ليت وقعت   ا ،التصديق على اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرائم احلاسوبية         )ج(  
، واتفاقية محاية األطفال من االسـتغالل اجلنـسي         ٢٠٠٣عليها الدولة الطرف يف عام      

  .٢٠٠٧واإليذاء اجلنسي اليت وقعت عليها الدولة الطرف يف عام 

  اجلوانب القانونية للتبين    
اليت تبذهلا الدولة الطرف لتجرمي بيع األطفال       الكبرية   اللجنة اجلهود    الحظيف حني ت    )٢٢
اً منهجياً، فإهنا تشعر بالقلق ألن حاالت التبين غري القانونية فيما بني البلدان ال ُتجـّرم                جترمي

  .بوصفها بيعاً لألطفال
توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري الالزمة لـضمان اتفـاق               )٢٣

 من الربوتوكول االختياري، وخباصـة تـضمني        ٣ و ٢التشريعات الوطنية مع املادتني     
بول وتعريف احلفز غري الالئق على ق     ) ٢من املادة   ) أ(الفقرة  (التشريعات تعريف البيع    

املنـصوص عليهمـا يف     ) ٣ مـن املـادة      ١من الفقرة   ‘ ٢‘)أ(الفقرة الفرعية   (التبين  
  .الربوتوكول االختياري
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  الوالية القضائية وتسليم اجملرمني    
ة خارج إقليمها يف احلاالت اليت ال ميكن        ترحب اللجنة بإقامة النمسا واليتها القضائي       )٢٤

قلقة ألن القانون اجلنائي النمساوي ال جييز إقامة الوالية    ما زالت   فيها تسليم اجملرمني، ولكنها     
القضائية خارج إقليم النمسا بشأن اجلرائم الواردة يف الربوتوكـول االختيـاري سـوى يف              

  .احلاالت اليت متس املصاحل النمساوية
للجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري العملية الالزمة إلقامة والية           توصي ا   )٢٥

 من الربوتوكول االختياري، مـع  ٤قضائية بصورة فعالة بشأن هذه اجلرائم، وفقاً للمادة        
  .مراعاة أن التجرمي املزدوج ليس شرطاً ضرورياً مبوجب الربوتوكول االختياري

  )٩ من املادة ٤ و٣، والفقرتان ٨املادة (ايا محاية حقوق األطفال الضح  -سادساً   

التدابري املعتمدة حلماية حقوق ومصاحل األطفال ضـحايا اجلـرائم احملظـورة مبوجـب                  
  الربوتوكول االختياري

حتيط اللجنة علماً باالتفاقات الثنائية املربمة مع بلغاريا ورومانيا بشأن إعادة األطفال              )٢٦
  .دهمالذين مت االجتار هبم إىل بل

 من القانون اجلنائي تنص على إنشاء مراكـز         ١٩٥ويف حني تدرك اللجنة أن املادة         )٢٧
حلماية األطفال وعلى توفري خدمات خاصة إلعادة التأهيل النفسي لألطفال الضحايا، وتدرك        

ملا ذكره الفريق العامل    تالحظ، وفقاً   كذلك الدور الذي تؤديه املنظمات غري احلكومية، فإهنا         
ليس مثة  أنه   مبسألة االجتار باألطفال التابع لفرقة العمل املعنية باالجتار بالبشر يف النمسا،             املعين

  .مفهوم وطين للتنسيق أو الرعاية والدعم لألطفال ضحايا االجتار مبا يتمشى مع املعايري الدولية
 الدولـة   ويساور اللجنة القلق ألن بعض املمثلني القانونيني واألوصياء الذين تعينهم           )٢٨

مللتمسي اللجوء من األطفال يفتقرون إىل اخلربة الفنية اخلاصة باحتياجات ملتمسي اللجـوء             
  .من األطفال

وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء انعدام آليات دعم األطفال الوافدين من خـارج               )٢٩
السـتغالل  البلد من ضحايا البيع والبغاء واالستغالل يف املواد اإلباحية، مبا يف ذلك لغرض ا             

اجلنسي، وألن املوظفني يف مرافق استقبال ملتمسي اللجوء من األطفال املفصولني عن ذويهم             
  .ن حتت رعايتهموال يدركون دائماً التجارب املؤملة اليت تعرض هلا األطفال املوجود

  :توصي اللجنة الدولة الطرف باآليت  )٣٠
فال ضحايا البيع، مبا    وضع سياسة وطنية للتنسيق والرعاية والدعم لألط        )أ(  

  يتمشى مع املتطلبات املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري؛
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إعادة إدماج األطفـال     ختصيص املوارد الكافية بغية تعزيز تدابري     ضمان    )ب(  
البـدين والنفـسي     تعـايف مـساعدهتم علـى ال    التدابري الرامية إىل    الضحايا يف اجملتمع و   

 من الربوتوكول االختياري، والسـيما بتقـدمي      ٩املادة   من   ٣واالجتماعي، وفقاً للفقرة    
  املساعدة الشاملة لعدة ختصصات إىل األطفال الضحايا؛

وضع وتنفيذ سياسة شاملة تتضمن نظاماً فعاالً لإلبالغ واإلحالة جلميـع     )ج(  
حاالت األطفال ضحايا اجلرائم املشمولة يف الربوتوكول االختياري، مع اختاذ التـدابري            

  ة إلجراء التحقيقات على حنو يراعي احتياجات الطفل يف هذه احلاالت؛الالزم
الـرقم  (توفري التمويل الالزم للخط اهلاتفي اجملاين للمـساعدة         ضمان    )د(  
وضمان عمله على الدوام وسهولة استخدامه وعلم األطفال به، وتيسري تعـاون            ) ١٤٧

طها على األطفال، ومع الشرطة،     اخلط اهلاتفي مع املنظمات غري احلكومية اليت تركز نشا        
  واألخصائيني الصحيني واالجتماعيني؛

ضمان أن يتوىل التمثيل القانوين مللتمسي اللجوء من األطفال املفصولني            ) ه(  
عن ذويهم أشخاص مدربون تدريباً خاصاً وعلى معرفة باالحتياجات اخلاصـة مللتمـسي     

  اللجوء من األطفال؛
، اليت يقدمها موظفون مدربون حتديداً هلـذا   ضمان توفري خدمات الدعم     )و(  

الغرض، بصورة منهجية لألطفال ضحايا البيع واالجتار من خارج البلد، وضمان مراعاة            
  أولوية مصاحل الطفل الفضلى يف حالة اختاذ قرار بإعادة الطفل إىل بلده؛

ضمان استرشاد مجيع االتفاقات الثنائية اخلاصـة باإلعـادة إىل البلـد              )ز(  
ترشاداً كامالً مببدأ مصاحل الطفل الفضلى، وختصيص املوارد الكافية لرصـد حـاالت           اس

  األطفال املعادين إىل بلداهنم رصداً مالئماً ومتابعتها بدقة؛
ضمان وصول مجيع األطفال ضحايا اجلرائم املذكورة يف الربوتوكول إىل            )ح(  

قت هبم من املسؤولني قانونـاً،    التماس التعويض عن األضرار اليت حل     واإلجراءات املالئمة   
  . من الربوتوكول االختياري٩ من املادة ٤دون متييز، وفقاً للفقرة 

  تدابري احلماية يف نظام العدالة اجلنائية    
يف حني تشري اللجنة مع التقدير إىل اهتمام الدولة الطرف بضمان تنفيـذ املبـادئ                 )٣١

قـرار  (ألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليهـا       التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة با      
، فإهنا تالحظ مع ذلك أن بعـض األطفـال          )٢٠٠٥/٢٠اجمللس االقتصادي واالجتماعي    

  .ضحايا البغاء قد ُيعاَملون بوصفهم جمرمني ال ضحايا
توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف توحيد جهودهـا جلعـل تـشريعاهتا               )٣٢

تساقاً مع الربوتوكول االختيـاري، وأن تـسترشد، يف هـذا           وإجراءاهتا اإلدارية أكثر ا   
الصدد، باملبادئ التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفـال ضـحايا اجلرميـة              

  . والشهود عليها
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  )١٠املادة  (املساعدة والتعاون الدوليان  -سابعاً   

  املساعدة الدولية    
 الدولة الطرف ملشاريع التعاون الدويل      ترحب اللجنة بالدعم الشامل الذي تقدمه       )٣٣

املتصلة بتنفيذ الربوتوكول االختياري يف عدد من البلدان، وخباصة ملعاجلة مشكلة االجتار            
باألطفال، وحتثها على تعزيز التعاون الدويل ملكافحة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل     

تامية ذات الصلة الـيت اعتمـدهتا       األطفال يف املواد اإلباحية، مع مراعاة املالحظات اخل       
  .اللجنة بشأن هذه البلدان فيما خيص الربوتوكول االختياري

  إنفاذ القانون    
تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لتعزيز التعاون الدويل عـن              )٣٤

لى طريق وضع الترتيبات املتعددة األطراف واإلقليمية والثنائية ملنع األفعال اليت تنطوي ع           
بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية ويف السياحة اجلنـسية،             

  .والكشف عن تلك األفعال والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم

  املتابعة والنشر  -ثامناً   

  املتابعة    
 هـذه   توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان تنفيـذ            -٣٥

، يف إطار متابعة وتنفيذ املالحظات اخلتامية للجنة على التقريـر           صورة كاملة التوصيات ب 
الدوري الثاين الذي قدمته النمسا، بوسائل من بينها إحالتها إىل أعضاء جملس الـوزراء              

 ناسـب نظر فيها على النحـو امل     تواجلمعية االحتادية وحكومات وبرملانات الواليات كي       
  . من إجراءاتوتتخذ ما يلزم

  النشر    
توصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف التقرير والردود اخلطية اليت قدمتها الدولة              -٣٦

اليت اعتمدهتا اللجنة بشأهنا، علـى    ) املالحظات اخلتامية (الطرف والتوصيات ذات الصلة     
 نطاق واسع، لعامة الناس ومنظمات اجملتمع املدين ووسائط اإلعالم ومجاعـات الـشباب         

، إلثـارة النقـاش   وال تقتصر عليهـا نترنت اإلشمل شبكة ت بوسائلواجلماعات املهنية،   
توصي اللجنـة   وباإلضافة إىل ذلك،    . وإذكاء الوعي باالتفاقية ولتنفيذ االتفاقية ورصدها     

، وآبائهماالختياري على نطاق واسع بني األطفال       الدولة الطرف بالتعريف بالربوتوكول     
  .ناهج الدراسية والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسانبوسائل من بينها امل
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   التقرير القادم-تاسعاً 
، أن ُتـدرج الدولـة الطـرف        ١٢ من املادة    ٢تطلب اللجنة، عمالً بالفقرة       )٣٧

معلومات إضافية عن تنفيذ الربوتوكول االختياري يف تقريريها الدوريني الثالث والرابع           
 ٤يف   اتفاقية حقـوق الطفـل     من   ٤٤املادة  مبوجب   ينبغي تقدميهما املوحدين اللذين   

  .٢٠٠٩سبتمرب /أيلول
  أوغندا  -٢٤
املقدم مبوجـب   ) CRC/C/OPAC/UGA/1(نظرت اللجنة يف التقرير األويل ألوغندا         )١

 ١٣٤٥يف جلـستها    الربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املـسلحة          
، واعتمـدت يف جلـستها      ٢٠٠٨سبتمرب  /يلول أ ١٦املعقودة يف   ) CRC/C/SR.1345انظر  (

  . املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٣ املعقودة يف ١٣٦٩

  مقدمة    
، وإن كانت تأسف للتـأخر يف       ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األوَّيل        )٢

على قائمة  ) CRC/C/OPAC/UGA/Q/1/Add.1( بردودها الكتابية    وترحب اللجنة أيضاً  . تقدميه
املسائل املطروحة وتعرب عن تقديرها للحوار البناء الذي أجري مع وفد رفيـع املـستوى               

  . لوزارة الدفاعواملمثل لقطاعات متعددة ضم ممثالً
وُتذَكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية ينبغي أن ُتقـرأ مقترنـةً                )٣

 ٣٠عتمدة بشأن التقرير الدوري الثـاين للدولـة الطـرف يف            مبالحظاهتا اخلتامية السابقة امل   
وباملالحظات اخلتامية املعتمدة بشأن التقريـر      ) CRC/C/UGA/CO/2 (٢٠٠٥سبتمرب  /أيلول
 املقدم مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل            األويل

  .٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٣يف ) CRC/C/OPSC/UGA/CO/1(األطفال يف املواد اإلباحية 

  اجلوانب اإلجيابية  - ألف  
  :الدولة الطرفتالحظ اللجنة اجلوانب اإلجيابية التالية يف تقرير   )٤

احلـد   سنة هو    ١٨اإلعالن عند التصديق على الربوتوكول االختياري بأن          )أ(  
  ود جتنيد إجباري؛طوعي يف القوات املسلحة وتأكيد عدم وجتالاألدىن لسن التجنيد 

املادة  الذي ينص يف     ،٢٠٠٥اعتماد قانون قوات الدفاع الشعبية ألوغندا لعام          )ب(  
   سنة على األقل؛١٨  عمرهأحد يف قوات الدفاع إال إذا بلغعدم تسجيل على منه ) ٢(٥٢

  إنشاء مكتب حقوق اإلنسان داخل اجليش األوغندي؛  )ج(  
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  ؛الضعفاء واألطفال ىاعتماد السياسة الوطنية لليتام  )د(  
  والصراعات املسلحة؛مع املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال التعاون   )ه(  
 لقرار جملـس    دعم إنشاء فرقة عمل معنية بالرصد واإلبالغ يف أوغندا وفقاً           )و(  

 عهد إليها جبمع معلومات عن جتنيد اجلنود األطفال واسـتخدامهم           ،)٢٠٠٥(١٦١٢األمن  
 املسلحة وتقدمي   ات االنتهاكات واالعتداءات املرتكبة يف حق األطفال يف الرتاع        منوغري ذلك   

  ؛ وإعادة تأهيلهمؤالء األطفالهلالدعم واحلماية التكميلية 
التعاون مع مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان من خالل االتفاق املنشئ             )ز(  

  .٢٠٠٦للمكتب القطري الوطين يف أوغندا عام 
لجنة كذلك بتصديق الدولة الطرف على نظام روما األساسي للمحكمـة           وتشيد ال   )٥

 وإحالتها جرائم جيش الرب للمقاومة املتـصلة        ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ١٤اجلنائية الدولية يف    
  .٢٠٠٣بتجنيد األطفال إىل احملكمة عام 

  تدابري التنفيذ العامة  - أوالً  

  التنسيق وخطة العمل الوطنية    
ن الدولة الطرف اخنرطت مع فرقة العمل املعنية بالرصد واإلبالغ يف           تالحظ اللجنة أ    )٦

يف وضع خطة عمل    والصراعات املسلحة   ألطفال  املعين با أوغندا واملمثل اخلاص لألمني العام      
، وتعترب اللجنة ذلـك     شاملة ملنع جتنيد األطفال واستخدامهم كجنود ودعم إعادة إدماجهم        

. لكون الدولة الطرف مل تتوصل بعد إىل اتفاق بشأن خطة العمل          تأسف  بيد أهنا   . أمراً إجيابياً 
  .وعالوة على ذلك، يساور اللجنة القلق من عدم كفاية تنسيق تنفيذ الربوتوكول االختياري

للقـضاء  بتحسن التدابري املتخذة من الدولة الطرف       توصي اللجنة، مع اعترافها       )٧
تهي الدولة الطرف من وضع الصيغة النهائية       على جتنيد األطفال يف قواهتا املسلحة، بأن تن       

تشاور مع فرقة العمل املعنية بالرصد واإلبالغ يف أوغندا واملمثل اخلـاص  الخلطة العمل، ب 
اعتمادها يف أقرب وقـت     أن تكفل   ووالصراعات املسلحة،   ألطفال  املعين با لألمني العام   

وتوصـي  . افية لتنفيذها يف الوقت نفسه ختصيص موارد مالية وبشرية ك       أن تكفل   ممكن، و 
تتسم بالكفاءة لكي تشرف على     بأن تنشئ على وجه السرعة آلية تنسيق        اللجنة كذلك   

  .ميع جوانبهجبتنفيذ الربوتوكول 

  النشر والتوعية    
الوعي بالربوتوكول االختياري يف أوساط األطفـال       تدين  ويساور اللجنة القلق من       )٨

  .لية املتضررةواآلباء والفئات املهنية واجملتمعات احمل
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 مـن   ٦ مـن املـادة      ٢توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، يف ضوء الفقرة            )٩
الربوتوكول االختياري، مبضاعفة جهودها لنشر املعلومات املتصلة بأحكام الربوتوكـول          
االختياري، مبا يف ذلك باللغات احمللية، من أجل التعريف هبا على نطاق واسع، وال سيما               

تمعات احمللية املتضررة، وبالتعاون الوثيق مع املنظمات غري احلكومية يف هذا           يف أوساط اجمل  
 من الربوتوكول االختياري  إعداد نسخة    أن تنظر يف     لدولة الطرف أيضاً  ينبغي ل و. الصدد

  .تناسب مستوى األطفال

  التدريب    
على تـدريب    باجلهود الرامية إىل كفالة حصول األفراد العسكريني         حتيط اللجنة علماً    )١٠

لكن . بشأن حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك أحكام اتفاقية حقوق الطفل والربوتوكول االختياري           
عض فئات املهنيني خارج القوات املسلحة، وخاصة املدعني العـامني          ألن ب يساور اللجنة القلق    

جملال الطـيب  االجتماعيني والعاملني يف ا   واألخصائيني  القانون  واملوظفني املكلفني بإنفاذ    والقضاة  
وألن  وعلى صعيد املقاطعات، ال حيصلون على تدريب كـافٍ        احملليني  واملدرسني واملسؤولني   

  .املعلومات بشأن أحكام الربوتوكول االختياري غري متوافرة باللغات احمللية بشكل كاٍف
توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف توفري التدريب ألفراد القوات املسلحة             )١١

وعالوة على ذلك، توصي اللجنة     . كام الربوتوكول، مبا يف ذلك باللغات احمللية      بشأن أح 
بأن تضع الدولة الطرف برامج للتوعية والتثقيف والتدريب بشكل منهجي بشأن أحكام            

وخاصـة  الربوتوكول االختياري لفائدة مجيع الفئات املهنية املعنية العاملة مع األطفـال،            
االجتمـاعيني  واألخـصائيني   القانون  وظفني املكلفني بإنفاذ    واملاملدعني العامني والقضاة    

كمـا أن   . وعلى صعيد املقاطعات  احملليني    نيوالعاملني يف اجملال الطيب واملدرسني واملسؤول     
  .الدولة الطرف مدعوة إىل تقدمي معلومات يف هذا الصدد يف تقريرها املقبل

  البيانات    
ة عن األطفال الذين ُجندوا أو اسُتخدموا يف        تأسف اللجنة لعدم وجود بيانات كافي       )١٢

  . القتالأعمال
 جلمع البيانات مـن أجـل    مركزياًتوصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف نظاماً     )١٣

، وكذلك األطفال الذين    القتالحتديد عدد األطفال الذين ُجندوا أو اسُتخدموا يف أعمال          
ملة من وراء احلدود، واألطفال الـذين       ال يزالون خمتطفني عند اجملموعات العسكرية العا      

أسرهم وجمتمعاهتم احمللية، واألطفال الـذين      أُطلق سراحهم وأعيد تأهيلهم وإدماجهم يف       
  .يواصلون اخلدمة يف اجليش
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  الرصد املستقل    
ترحب اللجنة بالعمل الذي قامت به اللجنة األوغندية حلقوق اإلنـسان وبكوهنـا               )١٤

لكن يساور اللجنة القلق الفتقـار      . وات الدفاع الشعيب األوغندية   متتلك والية قضائية على ق    
اللجنة األوغندية حلقوق اإلنسان إىل املوارد البشرية واملالية لرصد الربوتوكول االختياري أو            

الوصول إليهـا    والفتقارها إىل آليات لتقدمي الشكاوى ميكن لألطفال         حقوق الطفل عموماً  
تؤدي اشـتراطات    الحتمال أن    ويساور اللجنة القلق أيضاً   . ليعلى الصعيدين اإلقليمي واحمل   

 بزياراهتا ملرافق قوات الدفاع الشعيب األوغندية اللجنة األوغندية حلقوق اإلنسان مسبقاً   إخطار  
  .عملهاإىل إعاقة 

توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف ختصيص موارد بشرية ومالية كافية للجنة              )١٥
نسان لكي متارس واليتها املتمثلة يف رصد معاهدات حقوق اإلنسان          األوغندية حلقوق اإل  

وتوصي اللجنة  . اإلقليمي واحمللي  ينصعيدالعلى  ولكي يتمكن األطفال من الوصول إليها       
الوصول دون عوائق إىل مرافق قوات من اللجنة األوغندية حلقوق اإلنسان بتمكني  حتديداً

يف اجلرائم املمكنة مبوجب على النحو الواجب يق الدفاع الشعيب األوغندية من أجل التحق
  .الربوتوكول االختياري

  الوقاية  -ثانياً   

  طوعيتالتجنيد ال    
  سنة، وفقـاً   ١٨املتطوعني هو   احلد األدىن لسن جتنيد     تالحظ اللجنة مع التقدير أن        )١٦

قارير الـيت   بيد أن اللجنة قلقة بشأن الت     . ٢٠٠٥لقانون قوات الدفاع الشعبية ألوغندا لعام       
تشري إىل استمرار وجود أطفال يف القوات املسلحة، وإن كانت تعترف جبهود الدولة الطرف              

 بالتحديات  وحتيط اللجنة علماً  . الرامية إىل القضاء على جتنيد من هم دون سنة الثامنة عشرة          
لنحـو   يف املائة، على ا    ١٠تسجيل الوالدات، أقل من     املنخفضة جداً ل  عدالت  املاليت تطرحها   

الذي أقرت به الدولة الطرف، والتقارير اليت تشري إىل تزوير اجملالس احمللية للقرى للوثـائق،               
  .وهو ما يؤدي بدوره إىل احتمال وجود أطفال يف صفوف اجملندين طواعية

كـثرياً  الدولة الطرف   أن تعزز   كتدبري وقائي أساسي، على أمهية      تؤكد اللجنة،     )١٧
 مـن االتفاقيـة،     ٧ للمادة   جلميع أطفال البلد، وفقاً   املواليد  ل  الرامية إىل تسجي  جهودها  

  . سنة١٨من تقل أعمارهم عن التأكد من عدم جتنيد وذلك بغرض 
وتأسف اللجنة لعدم إبرام اتفاق بعد مع فرقة العمل املعنية بالرصـد واإلبـالغ يف                 )١٨

. اع الشعيب األوغنديـة   من السن يف مرافق قوات الدف     للقيام بزيارات منتظمة للتحقق     أوغندا  
علـى  أدلة موثوق هبا    مع فرقة العمل يعيق توثيق      املعلق  ويساور اللجنة القلق لكون االتفاق      

  . التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف يف احلد من عدد اجملندين دون سن الثامنة عشرة
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نـدين  جملباحلد األدىن لسن احتث اللجنة الدولة الطرف على كفالة التقيد الصارم    )١٩
طواعية وعلى الرصد املنتظم لقواعد التدريب التابعة للجيش ملنع أي جتنيـد لألطفـال              

وهلذا الغرض، حتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد خطة العمل وإبرام اتفاق            . وكشفه
مع فرقة العمل املعنية بالرصد واإلبالغ لكفالة إجراء زيارات منتظمة للتحقق من السن يف 

دفاع الشعيب األوغندية، وذلك بغرض تقدمي األدلة على التقدم احملرز حنو           مرافق قوات ال  
القضاء على جتنيد األطفال يف إطار متابعة تقرير األمني العام إىل جملـس األمـن بـشأن                 

  ).A/62/609-S/2007/757(والصراعات املسلحة األطفال 
يش جيند األطفال الـذين      بشأن التقارير اليت تفيد أن اجل      ويساور اللجنة القلق أيضاً     )٢٠

 جيش الرب للمقاومة ووحدات الدفاع احمللية شبه العسكرية وأن بعضهم           استخدمهم سابقاً 
  .جيرب على املشاركة يف العمليات العسكرية

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ اإلجراءات التأديبية املالئمة يف حق الضباط   )٢١
  . لقوات الدفاع الشعيب األوغندية علم أطفاالًواملسؤولني العسكريني الذين جندوا عن

 يف ردود الدولة الطرف على قائمة املسائل املطروحة         ةوبالرغم من املعلومات الوارد     )٢٢
اليت تشري إىل عدم وجود أطفال يف وحدات الدفاع احمللية، ال يزال يساور اللجنة القلق بشأن                

ات الدفاع احمللية وبشأن عدم وجـود       التقارير اليت تشري إىل وجود أطفال يف صفوف وحد        
  .معلومات عن األطفال الذين جرى تسرحيهم من هذه الوحدات وإعادة دجمهم يف اجملتمع

حتث اللجنة الدولة الطرف على القيام بشكل فوري بكفالة التـسريح الفعلـي               )٢٣
م والشفاف جلميع األطفال من وحدات الدفاع احمللية، ويف الوقت نفسه ضمان استفادهت           

وحتث اللجنة الدولة الطرف علـى مـساءلة        . من تدابري إعادة اإلدماج والتعايف املالئمة     
  .املسؤولني عن جتنيد األطفال يف وحدات الدفاع احمللية شبه العسكرية

  لدولةغري تابعة لبه مجاعات مسلحة التجنيد الذي تقوم     
قاومـة فقـد قاعدتـه     بإعالن الدولة الطرف أن جيش الرب للمحتيط اللجنة علماً    )٢٤

 بشأن استمرار جيش الرب للمقاومة يف اختطاف األطفال        العملياتية يف البلد، لكنها قلقة جداً     
 كجنـود أطفـال وكرقيـق جنـسي         الذين يعيشون يف املناطق احلدودية وجتنيدهم قسراً      

هينة  بشأن املعاملة الالإنسانية وامل وهي قلقة أيضاً  . وكجواسيس وكذا حلمل األمتعة واألسلحة    
  .لألطفال املختطفني

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة حلماية كل طفل مـن       )٢٥
االختطاف والتجنيد القسري والسعي إىل ختليص األطفال من قبضة جيش الرب للمقاومة    

  . وكفالة خضوع مركيب جتنيد األطفال للمساءلة
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  التثقيف بشأن السالم
ة بسياسة تعميم التعليم االبتدائي للدولة الطرف وتوصيها بتعزيـز          ترحب اللجن   )٢٦

جهودها الرامية إىل توفري تثقيف بشأن حقوق اإلنسان، وخباصة التثقيف بشأن الـسالم،             
  .إدخال هذه املواضيع يف تعليم األطفالعلى جلميع أطفال املدارس وتدريب املدرسني 

  ذات الصلةواملسائل احلظر   - ثالثاً  

  شريعاتالت    
من قانون قوات الدفاع الشعيب األوغندية تنص على        ) ٢(٥٢تالحظ اللجنة أن املادة       )٢٧
العقوبـات يف  بيد أهنا تأسف خللو قانون احلد األدىن لسن التجنيد،  هي  سن الثامنة عشرة    أن  
ا  لاللتزامات اليت أخذهتا أوغندا على عاتقه      لدولة الطرف من أحكام جترم جتنيد األطفال وفقاً       ا

عند التصديق على الربوتوكول االختياري وعلى نظام روما األساسي للمحكمـة اجلنائيـة             
أحكام صـرحية يف قـانون      عدم وجود   ويساور اللجنة القلق من احتمال أن يؤدي        . الدولية

إدامة تنص على املسؤولية اجلنائية عن جتنيد األشخاص دون سن الثامنة عشرة إىل             العقوبات  
  . لعقاب وغياب املساءلة يف صفوف القوات املسلحة األوغنديةبيئة اإلفالت من ا

 ساهم يف عودة آالف األطفال الذين جندهم        ٢٠٠٠وتقر اللجنة بأن قانون العفو لعام         )٢٨
 وتسرحيهم وإعادة إدماجهم، لكن يساورها القلق لكون معايري منح          جيش الرب للمقاومة قسراً   

مـا األساسـي    و نظام ر   الدولية للدولة الطرف، وحتديداً    العفو ال تتماشى وااللتزامات القانونية    
ويساور اللجنة القلق لكون االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل من         . للمحكمة اجلنائية الدولية  

  .قبيل جتنيد األطفال واستخدامهم يف أعمال قتالية قد تبقى دون عقاب نتيجة لذلك
دامهم يف أعمال قتالية، توصي اللجنـة       تدابري منع جتنيد األطفال واستخ    تعزيزاً ل   )٢٩

  :الدولة الطرف مبا يلي
وجعلها متماشـية مـع التزاماهتـا    لعقوبات فيها  أحكام قانون ا  مراجعة    )أ(  

   نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية؛القانونية الدولية، وحتديداً
قني يف مجيـع    األطفال اجلنود الساب  املراعاة الواجبة ملسألة وصم وإيذاء        )ب(  

مراحل مفاوضات السالم مع جيش الرب للمقاومة وكفالة احترام أي اتفاق سالم دائم             
للمعايري الدولية املتعلقة باحلقيقة والعدالة وجرب الضرر وعدم منح العفو ملـن يتحملـون              

  مسؤولية جرائم احلرب املتصلة بتجنيد األطفال للمشاركة يف أعمال قتالية؛
ة القانونية من مفوضية األمم املتحدة حلقـوق اإلنـسان          التماس املشور   )ج(  

ومنظمة األمم املتحدة للطفولة بشأن كيفية دمج احلد األدىن من معايري حقوق اإلنـسان              
  قوق الطفل يف اإلطار القانوين ملفاوضات السالم؛حراعي يومنظور 
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ت ضمان متاشي مجيع القوانني ذات الصلة والقوانني العسكرية والكتيبا          )د(  
  . وروحهاإلرشادية وغريها من التوجيهات العسكرية مع أحكام الربوتوكول االختياري

  احلماية والتعايف وإعادة اإلدماج  - رابعاً  

  املساعدة من أجل التعايف البدين والنفسي    
للجنة اجلهود القيمة إلعادة اإلدماج اليت تبذهلا املنظمات غري احلكومية من           تالحظ ا   ٣٠

يساورها لكـون هـذه     القلق  إال أن   عايف البدين والنفسي لألطفال املسرحني،      أجل توفري الت  
وتالحـظ  .  ويعيقها نقص املوارد الكافية ودعم الدولة الطرف       أساساًاألجل  اجلهود قصرية   

 مع القلق احتمال إعادة جتنيد األطفال املسرحني يف القوات املسلحة، وخاصـة             اللجنة أيضاً 
ويساور اللجنة القلق   . لية املصاحلة مع األقارب واجملتمع احمللي     عندما ال توجد مساعدات لعم    

  األطفـال الـذين ُجنـدوا      مـرة أخـرى     العرفية  املصاحلة  من احتمال أن تؤذي ممارسات      
  .العنف اجلنسيمن أو اسُتخدموا يف أعمال قتالية، وال سيما الفتيات الالئي عانني 

الراميـة إىل تـوفري     األجل  لطويلة  توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز اجلهود ا        )٣١
تدابري إعادة اإلدماج من أجل إمداد مجيع األطفال الذين ُجندوا أو اسُتخدموا يف أعمال               

 من أجل تعافيهم بدنياًاألطفال وجنسهم  تراعي حالة   متعددة املناحي   فورية  قتالية مبساعدة   
 الدولة الطرف   يوتوص.  من الربوتوكول االختياري   ٦ من املادة    ٣ للفقرة   ، وفقاً ونفسياً

بأن تزيد بشكل كبري دعمها لتدابري إعادة اإلدماج والتعايف وأن تكفل إمكانية الوصـول              
. تشاور مع اجملتمعات احمللية املعنية    المثل هذه الربامج ب   أن تضع   إليها يف املناطق املتضررة و    

عتمـدة يف هـذا     وُيطلب إىل الدولة الطرف أن تقدم مزيدا من املعلومات عن التدابري امل           
  .الصدد يف تقريرها املقبل مبوجب االتفاقية

عدم إعادة جتنيد   تكفل  وعالوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري            )٣٢
. األطفال املسرحني من جيش الرب للمقاومة وقوات الدفاع الشعيب يف اجليش الـوطين            

أية ممارسات عرفية للمـصاحلة     تؤدي  بأن تكفل أال    ، توصي اللجنة الدولة الطرف      وأخرياً
  .ألطفال الذين جندوا أو استخدموا يف أعمال قتاليةجديد لإىل إيذاء 

  املساعدة والتعاون الدوليان  - خامساً  

  التعاون الدويل    
 بأوامر االعتقال الصادرة عن املدعي العام للمحكمة اجلنائيـة          حتيط اللجنة علماً    )٣٣

من أجل  تعاوناً كامالً   رف على التعاون مع احملكمة       وحتث الدولة الط   ٢٠٠٥الدولية عام   
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 الدولة الطرف على التعاون مع وتشجع اللجنة أيضاً. اعتقال املسؤولني عن جتنيد األطفال
  .الدول اجملاورة من أجل حتقيق اهلدف املذكور أعاله

حلقوق السامية  ترحب اللجنة بتعاون الدولة الطرف مع مفوضية األمم املتحدة          و  )٣٤
نسان وتشجعها على متديد اتفاق استمرار وجود املكتب القطري الوطين يف أوغندا من          اإل

  .أجل مواصلة تنفيذ الربوتوكول االختياري

  تصدير األسلحة    
على مبيعات األسلحة الصغرية والذخائر مـن       عدم وجود رقابة كبرية     تالحظ اللجنة     )٣٥

  . وتستخدمهم يف أعمال قتاليةد أطفاالًأوغندا إىل دول أخرى أو إىل جمموعات مسلحة قد جتن
 اًاريـة وحظـر   بأن تعتمد يف تشريعها إجراءات إد     توصي اللجنة الدولة الطرف       )٣٦
االسـتخدام  (النهائية   فيما يتعلق مببيعات األسلحة والذخائر عندما تكون الوجهة          اًخاص
  . عمال قتاليةعرف، أو حيتمل، جتنيد األطفال فيه أو استخدامهم يف أ ُيبلداً) النهائي

  املساعدات املالية وغريها    
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسعى إىل احلصول على الدعم الدويل لألنشطة              )٣٧

واملشاريع املتصلة بتنفيذ أحكام الربوتوكول االختياري والتعاون بشأهنا، وال سيما بتعزيز           
نفسي وإعادة اإلدماج االجتماعي التدابري الوقائية، فضالً عن السهر على التعايف البدين وال  
  .لألطفال ضحايا األفعال املنافية للربوتوكول االختياري

 مبسامهة الدولة الطرف يف عمليات االحتاد األفريقي واألمـم          حتيط اللجنة علماً  و  )٣٨
املتحدة حلفظ السالم وتدعوها إىل أن تكفل أن يكون موظفوها على علم تـام حبقـوق                

راكهم يف نـزاعات مسلحة؛ وأن تكون وحداهتا العسكرية على         األطفال الذين جيري إش   
  .علم مبسؤوليتها وخبضوعها للمساءلة

  املتابعة والنشر  - سادساً  
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املالئمة لضمان تنفيـذ هـذه               )٣٩

عنيـة وجملـس    بوسائل منها إحالتها إىل الوزارات احلكومية امل      بصورة كاملة،   التوصيات  
الوزراء وقوات الدفاع الشعيب األوغندية وسلطات املقاطعات وكذا سلطات اجملتمعـات           

  .واختاذ املزيد من اإلجراءات بشأهناناسب امللنظر فيها على النحو لاحمللية؛ 
 وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح على نطاق واسـع للجمهـور عامـةً               )٤٠

 الذي قدمته وعلى املالحظات اخلتامية اليت       تقرير األويل  االطالع على ال   واألطفال خاصةً 
  . اعتمدهتا اللجنة من أجل إثارة النقاش والتوعية بالربوتوكول االختياري وتنفيذه ورصده
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  التقرير القادم  - سابعاً  
، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج املزيد مـن           ٨ من املادة    ٢وفقاً للفقرة     )٤١

يذ الربوتوكول االختياري يف تقريرها اجلامع لتقاريرها الدوريـة الثالـث           املعلومات عن تنف  
  .٢٠١١مارس / آذار١٥والرابع واخلامس مبوجب اتفاقية حقوق الطفل واملقرر تقدميه يف 

  أوغندا  -٢٥
 املقدم مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق      نظرت اللجنة يف التقرير األويل ألوغندا       )١

 يف  (CRC/C/OPSC/UGA/1) ء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية      ببيع األطفال وبغا  
، واعتمدت  ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١٦ املعقودة يف    CRC/C/SR.1346)انظر   (١٣٤٦جلستها  

  .املالحظات اخلتامية التالية ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٣ املعقودة يف ١٣٦٩يف جلستها 

  مقدمة    
يف وإن كانت تأسف للتـأخر      دولة الطرف تقريرها األويل،     ترحب اللجنة بتقدمي ال     )٢

 علـى   (CRC/C/OPSC/UGA/Q/1/Add.1)بالردود اخلطية   كذلك  ة  ـترحب اللجن و. تقدميه
ميثـل  مع وفد رفيع املـستوى      الذي جرى   قائمة املسائل وتعرب عن تقديرها للحوار البناء        

  .قطاعات متعددة
ينبغي أن ُتقـرأ مقترنـةً      املالحظات اخلتامية   وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه         )٣
 ٣٠ بشأن التقرير املرحلي الثـاين للدولـة الطـرف يف            املعتمدةالسابقة   الحظاهتا اخلتامية مب

خلتامية املعتمدة بـشأن التقريـر   باملالحظات ا و(CRC/C/UGA/CO/2) ٢٠٠٥سبتمرب  /أيلول
وق الطفل املتعلق باشتراك األطفال     الربوتوكول االختياري التفاقية حق   مبوجب  األويل املقدم   

  .٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٣  يف(CRC/C/OPAC/UGA/CO/1)يف الرتاعات املسلحة 

  مالحظات عامة  -أوالً   

  اجلوانب اإلجيابية    
  :تالحظ اللجنة مع التقدير ما يلي  )٤

 بشأن األطفال اليتـامى وغريهـم مـن       ٢٠٠٤سياسة وخطة العمل لعام       )أ(  
  ؛عفاءالضاألطفال 
وحدة عمل األطفال املنشأة ضمن دائرة العمل للتصدي ألسـوأ أشـكال              )ب(  

  عمل األطفال؛
  إنشاء وحدات حلماية الطفل واألسرة يف خمافر الشرطة؛  )ج(  
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التعاون مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان مـن خـالل             )د(  
  .٢٠٠٦ يف عام االتفاق الذي أُنشئ مبوجبه مكتب قطري وطين يف أوغندا

  البيانات  -ثانياً   
تعرب اللجنة عن قلقها إزاء انعدام البيانات املـصنفة حبـسب الـسن واجلـنس                 )٥

وجمموعات األقليات واملناطق اجلغرافية، واملتعلقة بانتشار ظاهرة بيع األطفال وبغاء األطفال           
  .واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

 بإنشاء قاعدة بيانات مركزية لتسجيل انتـهاكات        وتوصي اللجنة الدولة الطرف     )٦
حقوق الطفل وضمان القيام بصورة منهجية جبمع البيانات املتعلقة بـاجلرائم املـشمولة             

ـ             ةبالربوتوكول وتصنيفها حبسب أمور منها السن واجلنس وجمموعة األقليـات واملنطق
  . تنفيذ السياساتاجلغرافية، وحتليل هذه البيانات ألهنا تشكل أدوات أساسية لقياس

  تدابري التنفيذ العامة  -ثالثاً   

  تنسيق وتقييم تنفيذ الربوتوكول االختياري    
يساور اللجنة القلق إزاء املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف وتفيد بأن اجمللس الوطين               )٧

  .تنظيماملعين باألطفال ال يتمكن من تنفيذ واليته بفعالية بسبب عدم كفاية األموال وضعف ال
وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبراجعة تنسيق الربوتوكول االختيـاري بأسـرع           )٨

وقت ممكن وضمان أن تسَند إىل اجمللس الوطين املعين باألطفال والية واضحة وأن ُتوفر له          
وبصفة خاصـة، توصـي   . املوارد املالية والبشرية الكافية بغية ضمان تنفيذ واليته بفعالية  

الطرف بتعزيز التنسيق بني اجمللس الـوطين ووزارة الـشؤون اجلنـسانية            اللجنة الدولة   
  .والعمل والشؤون االجتماعية

  خطة العمل الوطنية    
املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف رداً على قائمة املسائل         أخذ اللجنة علماً ب   فيما ت   -٩

لعدم وجود خطة عمل واليت تفيد بوضع خطة عمل ُيجرى حالياً اعتمادها، تعرب عن أسفها   
وطنية ملكافحة انتهاكات الربوتوكول االختياري، يف ضوء ارتفاع حاالت عمليـات بيـع             

  .األطفال، وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية
األولوية، باعتماد خطة عمـل     على سبيل   وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام،        )١٠

اجلهـات  بالتشاور مع    الربوتوكول االختياري وتنفيذها     وطنية ملكافحة انتهاكات أحكام   
  .الفاعلة املعنية من اجملتمع املدين
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  النشر والتدريب    
تالحظ اللجنة أن أنشطة بث الوعي بأحكام الربوتوكول غري كافيـة وأن اجملتمـع                )١١

 تعرب اللجنة عن  و. املدين هو الذي شرع فيها بالدرجة األوىل دون دعم من الدولة الطرف           
 كرجـال  ،قلقها إزاء عدم كفاية التدريب على الربوتوكول االختياري يف صفوف املهنـيني         

  .الشرطة واحملامني واملدعني العامني والقضاة واألخصائيني االجتماعيني وموظفي اهلجرة
  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )١٢

خباصة لدى  الربوتوكول االختياري على نطاق واسع، و     عريف بأحكام   الت  )أ(  
األطفال وأسرهم وجمتمعاهتم احمللية، وذلك بوجه خاص عن طريق املنـاهج الدراسـية،             

  الوعي على املدى الطويل؛زيادة ومحالت 
 على تعزيز   ، من الربوتوكول  ٩ من املادة    ٢ وفقاً ألحكام الفقرة     ،العمل  )ب(  

ت بواسـطة مجيـع   ، مبا يف ذلك األطفال، من خالل تقدمي املعلومـا ةًتوعية اجلمهور عام 
جلرائم املـشار إليهـا يف      من ا الوسائل املناسبة، والتعليم والتدريب، بشأن تدابري الوقاية        

، مبا يف ذلك من خالل التشجيع على مـشاركة اجملتمعـات            وآثارها الضارة  الربوتوكول
احمللية، وبصفة خاصة األطفال والضحايا من األطفال، يف مثل هذه املعلومات والتعلـيم             

  امج التدريبية؛والرب
زيادة التعاون مع منظمات اجملتمع املدين ووسائل اإلعالم بغيـة دعـم              )ج(  

  بالربوتوكول االختياري؛املتعلقة قضايا الأنشطة بث الوعي والتدريب بشأن 
مواصلة وتعزيز التثقيف والتدريب بشكل منهجي يراعي نوع اجلـنس،            )د(  

يع املهنيني العاملني مع األطفـال ضـحايا        بشأن أحكام الربوتوكول االختياري لصاحل مج     
  .اجلرائم املشمولة بالربوتوكول االختياري

  ختصيص املوارد    
 ،يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية املوارد املخصصة لتنفيذ أحكام الربوتوكـول             )١٣

ية وتالحظ بصفة خاصة انعدام املوارد املخصصة لعمليات التحقيق اجلنائي، واملساعدة القانون          
كما تالحظ اللجنة أن خطة العمل الوطنية للقضاء        . وتدابري التعايف النفسي والبدين للضحايا    

قوق الطفل للتمكني من ختصيص مـوارد  حلعلى الفقر ال تشتمل بصورة مالئمة على منظور   
  .هلا لتنفيذ أحكام الربوتوكول االختياري

ة األموال املخصصة يف    وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تزيد بصورة كبري          )١٤
امليزانية للتنسيق، والوقاية، والتعزيز، واحلماية، والرعاية، والتحقيـق، وقمـع األفعـال            
املشمولة بالربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك ختصيص املوارد البشرية واملاليـة الالزمـة     

ملـساعدة  لتنفيذ الربامج املتعلقة بأحكامه، وبصفة خاصة لعمليات التحقيق اجلنـائي، وا          
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. لسلطات املعنية ومنظمات اجملتمـع املـدين  لالقانونية والتعايف البدين والنفسي للضحايا،     
قوق الطفل، مبا يف ذلك إدراج      حلوأخرياً، حتث اللجنة الدولة الطرف على إدراج منظور         

  .  يف خطة العمل الوطنية للقضاء على الفقر،أحكام الربوتوكول االختياري

  الرصد املستقل    
ومع ذلـك،   . ترحب اللجنة بالعمل الذي قامت به جلنة حقوق اإلنسان األوغندية           )١٥

تشعر بالقلق ألن هذه اللجنة ال متلك املوارد البشرية واملالية الكافية لرصد تنفيذ الربوتوكول              
حقوق األطفال بصفة عامة وألهنا ال متلك آليات يتمكن الطفـل مـن            إعمال  االختياري أو   

كما تشعر اللجنـة    . يها لتقدمي الشكاوى على املستويني اإلقليمي واحمللي      الوصول بسهولة إل  
بالقلق ألن جلنة حقوق اإلنسان األوغندية ُحرمت من الوصول بشكل فوري ودون إشـعار              

  .اخلاضعة لواليتهايئات مسبق إىل اهل
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان ختصيص موارد بشرية وماليـة كافيـة              )١٦

اإلنسان األوغندية لتمكينها من ممارسة واليتها املتعلقة برصد معاهـدات          للجنة حقوق   
كما . حقوق اإلنسان ومتكني األطفال على املستويني اإلقليمي واحمللي من الوصول إليها          

هيئة توصي اللجنة مبنح جلنة حقوق اإلنسان األوغندية إمكانية الوصول بال قيود إىل أي 
  .خاضعة لواليتها

الفقرتان ( ع بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية         من  -رابعاً   
  )٩ من املادة ٢ و١

  التدابري املعتمدة ملنع اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول االختياري     
ترى اللجنة أن بعض املبادرات املتعلقة بالعمل الوقائي هي مبادرات إجيابية، ومنـها               )١٧

 يف خمافر الشرطة حلماية الطفل واألسرة، وإنشاء جملس لوسائل اإلعالم لرصد            إنشاء وحدات 
الربنامج الدويل للقضاء على / والتعاون مع منظمة العمل الدولية     ،تعرض الطفل للمواد اإلباحية   

ومع ذلك تالحظ اللجنة عدم مالءمة التدابري الوقائية وعدم كفايـة الوثـائق    . عمل األطفال 
سباب اجلذرية لبيع األطفال وبغاء األطفال واستغالهلم يف املواد اإلباحيـة          والبحوث بشأن األ  

وأخرياً، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير اليت تشري إىل بيع          . ومدى انتشاره هذا األمر   وطبيعة  
  .األطفال لتقدميهم كقرابني أو قتلهم يف إطار الطقوس التقليدية

ص موارد حمددة يف امليزانية للتدابري الوقائية    وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتخصي      )١٨
، ومنظمـة العمـل     )اليونيـسيف (وتنفيذها بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للطفولة        

وفضالً عن  . الربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال ومنظمات اجملتمع املدين        /الدولية
املزيد من البحوث    جراءوثائق إضافية وإ  إعداد  ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على       
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املراعية للفوارق بني اجلنسني عن طبيعة ومدى ظاهرة بيع األطفـال وبغـاء األطفـال               
واستغالهلم يف املواد اإلباحية من أجل حتديد األسباب اجلذرية لتلك املـشاكل ومـداها              

  . وتدابري الوقاية منها
 بانتـهاكات   وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتحديـد املنـاطق األكثـر تـأثراً             )١٩

الربوتوكول االختياري ووضع تدابري وقائية حمددة يف هذا الـصدد، تـشمل التعـاون              
وفضالً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن . واالتفاقات الثنائية مع الدول اجملاورة    

متتثل للتوصيات اليت قدمتها جلنة حقوق اإلنسان األوغندية بإجراء حتقيق عام يف التقارير             
.  تشري إىل بيع األطفال ألغراض تقدميهم كقرابني أو قتلهم يف إطار الطقوس التقليدية             اليت

  . كما توصي اللجنة بتنفيذ محلة إعالمية خمصصة إلدانة مثل هذه املمارسات

  التبين    
تالحظ اللجنة ارتفاع عدد طلبات احلصول على الوصاية القانونية على األطفـال              )٢٠

ويساور اللجنة القلق من احتمال أن يكون اهلدف من ذلك          . واخنفاض عدد طلبات التبين   
يـؤدي إىل ممارسـات خمالفـة         ح اليت تنطبق على التبين، ممـا      ـاللوائااللتفاف على   هو  

  .للربوتوكول االختياري
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن جتري فحصاً دقيقاً للطلبات املقدمة للحصول           و  )٢١

. طفال بغية جتنب حدوث ممارسات خمالفـة للربوتوكـول        على الوصاية القانونية على األ    
وفضالً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على اتفاقية الهاي بشأن محاية             

  .الطفل والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل

ر  بيع األطفال وبغاء األطفال واستخدام األطفال يف املواد اإلباحية واألمـو           حظر  -خامساً   
  )٧ و٦؛ واملادتان ٥ادة ؛ وامل٤ من املادة ٣ و٢؛ والفقرتان ٣املادة (املتصلة هبا 

  القوانني واللوائح اجلنائية القائمة    
شروع القانون الذي مل ُيبت فيـه بـشأن منـع االجتـار      أخذ اللجنة علماً مب   فيما ت   )٢٢

 دجماً كامالً يف  اري  باألشخاص، تشعر بالقلق إزاء عدم دمج مجيع أحكام الربوتوكول االختي         
كما يساور اللجنة القلق إزاء احتمال جترمي األطفال ضـحايا االسـتغالل            . قانون العقوبات 

من احلماية للصبيان ضحايا انتـهاكات  درجة أقل اجلنسي وتالحظ أن قانون العقوبات يوفر      
  .الربوتوكول االختياري

قـانون اإلصـالحات    وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل باعتماد مشروع          )٢٣
 مـن   ٣ و ٢ مـع أحكـام املـادتني        كلياًالقانونية وجعل قانون العقوبات لديها متوافقاً       

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل يف تشريعاهتا معاملة          . الربوتوكول االختياري 
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وفضالً . مجيع األطفال املتأثرين بانتهاكات الربوتوكول االختياري كضحايا ال كمجرمني        
اللجنة الدولة الطرف بالتـصديق علـى بروتوكـول منـع االجتـار              ذلك، توصي عن  

املكمـل التفاقيـة األمـم      وقمعه واملعاقبة عليه،    باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال،     
  .املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

  االختصاص القضائي    
اص قضائي بشأن مجيع اجلرائم     تأسف اللجنة ألن قانون العقوبات ال ينص على اختص          )٢٤

املشمولة بالربوتوكول االختياري، وتالحظ أن مشروع القانون املتعلق مبنع االجتار باألشخاص           
 .ال يشمل جنسية الضحية كعنصر من العناصر الواجب توفرها إلقرار االختصاص القضائي

ية والعمليـة   تخذ مجيع التدابري القانون   وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان أن تُ        )٢٥
ن إقرار االختصاص القضائي على اجلرائم عمالً بأحكـام         ـ م اًالالزمة بغية التمكن فعلي   

  . من الربوتوكول االختياري٤املادة 

  )٩ من املادة ٤ و٣ والفقرتان ٨املادة (محاية حقوق األطفال الضحايا   -سادساً   

ـ              رائم احملظـورة مبوجـب     التدابري املعتمدة حلماية حقوق ومصاحل األطفال ضـحايا اجل
  الربوتوكول االختياري

تشري اللجنة إىل جهود الدولة الطرف املبذولة حلماية حقوق األطفـال الـضحايا               )٢٦
ومع ذلك، يساور اللجنة القلق     . والشهود يف اإلجراءات القضائية بعدم الكشف عن هويتهم       

صمون بالعار ويقعون مرة    ألن األطفال الذين وقعوا ضحية اجلرائم املشمولة بالربوتوكول يو        
  .أخرى ضحية ألهنم ُيعاملون كمجرمني

  :الدولة الطرف مبا يلي وتوصي اللجنة  )٢٧
 ،اختاذ مجيع التدابري الالزمة، مبا يف ذلك إجراء إصالحات قانونية فورية            )أ(  

لضمان عدم جترمي األطفال الذين يقعون ضحية ألي من اجلرائم املشمولة بـالربوتوكول             
كما ينبغي محاية األطفال الضحايا يف مجيع مراحل اإلجراءات القضائية اجلنائية . االختياري

   من الربوتوكول االختياري؛٨وفقاً للمادة 
ختصيص موارد مالية وبشرية كافية للسلطات املختصة بغيـة حتـسني             )ب(  

  التمثيل القانوين لألطفال الضحايا؛
نسي هم أطفال ال بالغني،     افتراض أن الصغار من ضحايا االستغالل اجل        )ج(  

  عند وجود شك هبذا الشأن؛
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وفضالً عن ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف علـى أن تـسترشد باملبـادئ                )٢٨
بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود          التوجيهية لألمم املتحدة  

ث الدولة الطرف بصورة    ، وحت )٢٠٠٥/٢٠قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي     (عليها  
  :خاصة على ما يلي

السماح بعرض آراء األطفال الضحايا واحتياجاهتم وشواغلهم ومراعاهتا          )أ(  
  خالل اإلجراءات القضائية اليت متس مصاحلهم الشخصية؛

تطبيق إجراءات تراعي االعتبارات اخلاصة بالطفل حلمايته من املـشقة            )ب(  
ا يف ذلك من خالل استخدام غرف للمقابالت خمصصة          مب ،أثناء سري اإلجراءات القضائية   

للطفل وأساليب استجواب تراعي احتياجاته، واحلد من عدد املقابالت معـه ومطالبتـه             
  .باإلدالء بأقوال وحضوره جلسات استماع

  التعايف وإعادة االندماج    
فسي لألطفال تالحظ اللجنة أن تدابري إعادة االندماج االجتماعي والتعايف البدين والن           )٢٩

  . الضحايا غري كافية إىل حد كبري وأن الضحايا يواجهون صعوبات يف التماس التعويض
  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )٣٠

ضمان ختصيص املوارد لتعزيز تدابري إعادة االندماج االجتماعي والتعايف           )أ(  
 االختياري وال سـيما مـن    من الربوتوكول٩ من املادة ٣البدين والنفسي، وفقاً للفقرة    

  خالل تقدمي املساعدة يف اختصاصات متعددة إىل األطفال الضحايا؛
األطفال ضـحايا اجلـرائم الـواردة يف الربوتوكـول          أن تتاح جلميع      )ب(  

االختياري على اإلجراءات الوافية للحصول، دون متييز، على تعويضات عن األضـرار            
 من  ٩ من املادة    ٤ن ذلك قانوناً، وفقاً للفقرة      اليت حلقت هبم من األشخاص املسؤولني ع      

  .الربوتوكول االختياري

  املساعدة والتعاون الدوليان  -سابعاً   

  التعاون الدويل    
توصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس الدعم الدويل ملشاريع التعـاون املتعلقـة              )٣١

للضحايا وبصفة خاصة   بتنفيذ أحكام الربوتوكول االختياري، وال سيما لتقدمي املساعدة         
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التمـاس املـساعدة التقنيـة مـن             . الفتيات منهم 

  . هلذا الغرضفاليونيسي
وترحب اللجنة بتعاون الدولة الطرف مع املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان              )٣٢

ي يف  وتشجعها على متديد سريان االتفاق املتعلق مبواصلة تواجد املكتب الوطين القطـر           
  .أوغندا بغية تعزيز تنفيذ أحكام الربوتوكول االختياري
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  إنفاذ القانون    
من مـساعدة   وفره  تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف مل تقدم معلومات كافية عما ت            )٣٣

 باجلرائم على النحو املنصوص     ةوتعاون يف مجيع مراحل اإلجراءات القضائية أو اجلنائية املتعقل        
 من الربوتوكول االختياري، أي يف إجراءات الكـشف عـن           ٣املادة   من   ١عليه يف الفقرة    

  . وقوع اجلرائم وعمليات التحقيق واملالحقة القضائية واملعاقبة وتسليم اجملرمني
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تقدمي معلومات أكثر تفصيالً يف هذا الصدد              -٣٤

  .ادميف تقريرها الق

  املتابعة والنشر  - ثامناً  

  تابعةامل    
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيـذ هـذه               )٣٥

التوصيات تنفيذاً تاماً بواسطة إجراءات تشمل إحالتها إىل الوزارات ذات الصلة وجملس            
الوزراء وسلطات املقاطعات والبلديات من أجل النظر فيها على النحو املالئـم واختـاذ              

  .ءات بشأهنااملزيد من اإلجرا

  النشر    
وتوصي اللجنة بإتاحة التقرير والردود اخلطية املقدمـة مـن الدولـة الطـرف            )٣٦

بوسائل تشمل  على نطاق واسع،    ) املالحظات اخلتامية (والتوصيات املعتمدة ذات الصلة     
، لعامة اجلمهور ومنظمات اجملتمع املـدين ووسـائط         )وال تقتصر عليها  (اإلنترنت  شبكة  

موعات الشبابية والفئات املهنية هبـدف إثـارة النقـاش وزيـادة الـوعي         اإلعالم واجمل 
وفضالً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف       . بالربوتوكول االختياري وتنفيذه ورصده   

الربوتوكول االختياري على نطاق واسع يف صفوف األطفال وآبـائهم مـن            ب التعريفب
  .  جمال حقوق اإلنسانخالل وسائل منها املناهج الدراسية والتثقيف يف

  لقادمالتقرير ا  -تاسعاً   
، تطلب اللجنة إىل الدولـة الطـرف أن ُتـدرج           ١٢ من املادة    ٢وفقاً للفقرة     )٣٧

معلومات إضافية عن تنفيذ الربوتوكول االختياري يف تقاريرها الدورية اجملّمعـة الثالـث        
 ١٥ق الطفـل، يف     والرابع واخلامس اليت حيني موعد تقدميها، مبوجـب اتفاقيـة حقـو           

  .٢٠١١مارس /آذار
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  جيبويت  -٢٦
 ١٣٤٧يف جلستيها   ) CRC/C/DJI/2(نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الثاين جليبويت          )١
، واعتمدت،  ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١٧، املعقودتني يف    )1348 و CRC/C/SR.1347 (١٣٤٨و

ـ / تـشرين األول   ٣، املعقـودة يف     (CRC/C/SR.1369) ١٣٦٩يف جلستها    ، ٢٠٠٨وبر  أكت
  .املالحظات اخلتامية التالية

  مقدمة  -ألف   
تقدمي التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف وبالردود الكتابية علـى          ترحب اللجنة ب    )٢

وتعرب عن تقديرها للحـوار الـصريح       ) CRC/C/DJI/Q/2/Add.1(قائمة املسائل املطروحة    
ى واملمثل لقطاعات متعددة، مما أعطى      والبناء الذي استطاعت إجراءه مع الوفد الرفيع املستو       

  .نظرة أفضل عن وضع األطفال يف الدولة الطرف

  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته  -باء   
  :ترحب اللجنة باعتماد ما يلي  )٣

  ؛٢٠٠٠أغسطس /القانون التوجيهي بشأن نظام التعليم يف آب )أ(  
  ؛٢٠٠٢يناير /كانون الثاينمدونة األسرة يف   )ب(  
  ؛٢٠٠٦يناير /العمل يف كانون الثاينمدونة قانون   )ج(  
  ؛٢٠٠٧يناير /تنظيم محلة ملكافحة التدخني يف كانون الثايناملتعلق بالتشريع   )د(  
 /اإليدز يف نيـسان   /ةـص املناعة البشري  ـقانون محاية املصابني بفريوس نق      )ه(  

  ؛٢٠٠٧أبريل 
  .٢٠٠٧ديسمرب /الجتار بالبشر يف كانون األولقانون مكافحة ا  )و(  

  علـى  ٢٠٠٢نـوفمرب  / تشرين الثاين  ٥وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف يف         )٤
  :صكوك حقوق اإلنسان التالية

  العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛  )أ(  
  يز العنصري؛االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمي  )ب(  
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو              )ج(  

  الالإنسانية أو املهينة؛
  .الربوتوكوالن االختياريان للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  )د(  
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  :وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية  )٥
بشأن حظر أسوأ أشكال    ) ١٩٩٩(١٨٢قية منظمة العمل الدولية رقم      اتفا  )أ(  

  ؛٢٠٠٥فرباير /عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها، يف شباط
بشأن احلد األدىن لـسن     ) ١٩٧٣(١٣٨اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )ب(  

  ؛٢٠٠٥يونيه /االستخدام، يف حزيران
 وقمعـه   خاص، وخباصة النـساء واألطفـال     بروتوكول منع االجتار باألش     )ج(  

 املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة، يف               واملعاقبة عليه، 
  ؛٢٠٠٥أبريل /نيسان

الربوتوكول امللحق بامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب واملتعلـق           )د(  
  ؛٢٠٠٥فرباير /حبقوق املرأة يف أفريقيا، يف شباط

 /ة اجلنائية الدولية، يف تـشرين الثـاين       ـا األساسي للمحكم  ـنظام روم   )ه(  
  ؛٢٠٠٢نوفمرب 

  .٢٠٠٥يوليه /اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية ملكافحة التبغ، يف متوز  )و(  

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم   

  ) من االتفاقية٤٤ املادة  من٦ والفقرة ٤٢ واملادة ٤املادة ( تدابري التنفيذ العامة  -١  

  التوصيات السابقة املقدمة من اللجنة    
تالحظ اللجنة أن العديد من دواعي القلق والتوصيات املقدمة بعد النظر يف تقريـر                )٦

بيد أهنا تأسف   . قد ُبحثت على املستوى الوطين    ) CRC/C/15/Add.131(الدولة الطرف األويل    
 يف ذلك املتعلق منها بقضايا من قبيل الرصد املـستقل           ألن بعض دواعي قلقها وتوصياهتا، مبا     

  .ومجع البيانات واالستغالل اجلنسي وقضاء األحداث، مل تبحث مبا فيه الكفاية
حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الضرورية لبحث التوصيات             )٧

اليت مل تنفذ بعد أو مل تنفـذ        املنبثقة عن املالحظات اخلتامية املقدمة بشأن التقرير األويل و        
بشكل كاٍف، وعلى توفري وسائل متابعة مالئمة للتوصيات الواردة يف املالحظات اخلتامية            

  .احلالية املقدمة بشأن التقرير الدوري الثاين

  التحفظات    
الذي قدمته الدولة الطرف بشأن االتفاقيـة       يساور اللجنة القلق إزاء نطاق اإلعالن         )٨

وتالحـظ  . على أن هذا اإلعالن يبدو متعارضاً مع موضوع االتفاقية وغرضها         وتؤكد جمدداً   
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اللجنة رغبة الدولة الطرف، املعرب عنها يف ردودها اخلطية على قائمة مـسائل اللجنـة، يف                
. ٢١ و ١٤االستعاضة عن إعالهنا العام مبوجب االتفاقية بتحفظ أكثر حتديداً يتناول املادتني            

طرف من  الدولة  ال من االتفاقية اليت متكن      ٥١حسباهنا أحكام املادة    واللجنة، وقد وضعت يف     
عدم تقدمي نص التحفظات على االتفاقية إال وقت التصديق أو االنضمام، حتيط علماً باهتمام              
مبا أعربت عنه الدولة الطرف أثناء احلوار مع الوفد من عزم على إعادة النظر يف موقفهـا يف                  

  .هذا اجملال
نة الدولة الطرف، متاشياً مع توصيتها السابقة، ويف ضـوء إعـالن            تشجع اللج   )٩

، على التفكري يف إمكانية إعادة النظر يف إعالهنـا بـشأن            )١٩٩٣(وبرنامج عمل فيينا    
  .االتفاقية، وذلك هبدف سحبه

  التشريعات    
ا تتسق مع االتفاقية،    ـتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف بذلت جهوداً جلعل تشريعاهت          )١٠
 سيما من خالل اعتماد قانون األسرة وقانون العمل وقانون اجلنـسية وقـوانني توجيـه                ال

غري أن اللجنة تالحظ بأسف أن قلة املوارد البشرية واملاليـة           . السياسات التعليمية والصحية  
  .تعوق تنفيذ أحكام هذه القوانني

تـأمني املـوارد   تشجع اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري املناسـبة ل        )١١
  . تنفيذاً كامالًالبشرية واملالية الكافية من أجل تنفيذ أحكام قوانينها املتعلقة باألطفال

  التنسيق    
بإنشاء وزارة النهوض باملرأة والرعاية األسرية والشؤون االجتماعيـة         اللجنة  ترحب    )١٢

الوطنية حلقوق اإلنسان اليت    وحتيط علماً بالدور املعتزم أن تؤديه اللجنة الفرعية التابعة للجنة           
  .تأسف لعدم وجود آلية وطنية لتنسيق األنشطة اخلاصة باألطفالبيد أهنا مل ُتنشأ بعد، 

توصي اللجنة الدولة الطرف باإلسراع يف إنشاء هيئة تنسيق وطنية ومبّد هـذه               )١٣
  .اهليئة باملوارد البشرية واملالية الكافية كي تقوم بعملها بفعالية

  مل الوطنيةخطة الع    
خبطة العمل الوطنية ملكافحة اإلساءة إىل األطفـال واسـتغالهلم      اللجنة  ترحب  فيما    )١٤

االستراتيجية املعجَّلة من أجل تنمية الطفل وبقائه على قيـد احليـاة،            ب و ٢٠٠٥جنسياً لعام   
       السياسة الوطنية املتكاملة للنماء يف مرحلة الطفولة املبكرة، تالحظ بأسـف أنـه             وكذلك ب 

  .ال وجود خلطة عمل وطنية شاملة لألطفال تغطي مجيع جماالت االتفاقية
تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد خطة عمل وطنية خاصـة باألطفـال               )١٥

تتناول مجيع حقوق الطفل املنصوص عليها يف االتفاقية تناوالً شامالً وُتراعي التوصـيات             
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اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم     " عامل صاحل لألطفال  "ة  الواردة يف الوثيقة اخلتامية املعنون    
، واسـتعراض   ٢٠٠٢مايو  /املتحدة يف دورهتا االستثنائية املعنية بالطفل، املعقودة يف أيار        

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً برصد االعتمادات الالزمة        . ٢٠٠٧نصف املدة لعام    
ئمة لتنفيذ هذه اخلطة تنفيذاً تاماً، والسهر على تزويد         يف امليزانية وتوفري آليات املتابعة املال     

خطة العمل بآلية تقييم ورصد متكِّن من التقييم املنتظم للتقدم احملرز وحتديد أوجه القصور              
كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على      . املمكنة من أجل اختاذ إجراءات تصحيحية بشأهنا      

 الذي اعُتمد أثناء استعراض نصف املدة خلطة        "النداء من أجل العمل املعجل    "رصد تنفيذ   
  .٢٠٠٧نوفمرب /، املعقود يف القاهرة يف تشرين الثاين"أفريقيا املالئمة لألطفال"عمل 

  الرصد املستقل    
تالحظ اللجنة أن اللجنة الفرعية املنبثقة عن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واملعنيـة               )١٦

بيد أن اللجنة قلقـة  . ذ االتفاقية، يف مجلة مهام أخرى  حبماية حقوق الطفل ستتوىل رصد تنفي     
وتشعر اللجنة بالقلق   . ألن اللجنة الفرعية لن تكون هيئة مستقلة وألهنا لن تتلقى موارد كافية           

  .أيضاً إزاء احتمال تداخل دور كل من اللجنة الفرعية ومكتب أمني املظامل القائم
مستقلة لرصد تنفيذ اتفاقيـة حقـوق       توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء هيئة         )١٧

قرار اجلمعية العامة (الطفل وفقاً ملبادئ باريس التوجيهية املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية     
، مع مراعاة تعليق اللجنة     )، املرفق ١٩٩٣ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٤٨/١٣٤

سان يف النهوض   بشأن دور املؤسسات الوطنية املستقلة حلقوق اإلن      ) ٢٠٠٢(٢العام رقم   
وينبغي أن تكون هذه اهليئة قادرة على تلقي الشكاوى املتعلقـة           . حبقوق الطفل ومحايتها  

بانتهاكات حقوق األطفال من األطفال أنفسهم أو ممن ينوب عنهم والتحقيق فيها، كمـا   
ا وتوصي اللجنة الدولة الطرف يف هـذ      . ينبغي أن توفَّر هلا املوارد البشرية واملالية الالزمة       

الصدد بالتماس املساعدة التقنية من جهات من بينها منظمة األمـم املتحـدة للطفولـة               
  .ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان) اليونيسيف(

  ختصيص املوارد    
ترحب اللجنة بزيادة اعتمادات امليزانية املخصصة للقطاعات االجتماعية، مبا فيهـا             )١٨

اً باهتمام أن اإلنفاق االجتماعي على األطفال زاد منذ         وتالحظ اللجنة أيض  . التعليم والصحة 
ومع ذلك، تالحظ اللجنة بأسف أن هذه االعتمادات        . النظر يف تقرير الدولة الطرف األويل     

  .غري كافية، ال سيما يف قطاع الصحة ويف جمال النهوض بالطفل واملرأة
 الصادرة أثناء يوم حتث اللجنة الدولة الطرف، آخذة يف احلسبان توصيات اللجنة     )١٩

 مسؤولية -املوارد املخصصة إلعمال حقوق الطفل     " بشأن   ٢٠٠٧املناقشة العامة يف عام     
زيادة االعتمادات املخصصة يف امليزانية للطفل علـى الـصعيدين          مواصلة  ، على   "الدول

 كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالشروع يف تتبع تنفيذ امليزانية، مراعية          .احمللي والوطين 
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يف ذلك حقوق الطفل، بغية رصد اعتمادات امليزانية املخصـصة لألطفـال، والتمـاس              
  .املساعدة التقنية هلذا الغرض من جهات من بينها اليونيسيف

  مجع البيانات    
بالدراسات االستقصائية اليت أجريت يف عدد من اجملاالت، منها الفقر          اللجنة  ترحب    )٢٠

أن هذه الدراسات االستقصائية تعتريها ثغرات وأن هناك        تالحظ  غري أهنا   والتعليم والصحة،   
وتعرب اللجنة عن أسفها    . نقصاً يف القدرة على تأمني مركزية البيانات عن السكان وحتليلها         

أيضاً ألن توصيتها بإنشاء نظام جلمع البيانات يف مجيع اجملاالت اليت تشملها االتفاقية، الـيت               
بشأن تقرير جيبويت  ) ١٨، الفقرة   CRC/C/15/Add.131(ابقة  قدمتها يف مالحظاهتا اخلتامية الس    

  .األويل، مل ُتبحث
جتدد اللجنة تأكيد توصيتها بأن تنشئ الدولة الطرف نظاماً مركزياً جلمع البيانات      )٢١

وينبغي . يف اجملاالت اليت تتناوهلا االتفاقية، مبا يف ذلك من خالل تنظيم تعداد سكاين وطين             
تأكد من أن املعلومات اجملمعة تتضمن أحدث البيانات بـشأن عـدد            للدولة الطرف أن ت   
، مبن فيها األطفال املعوقون واألطفال العمال وأطفال الشوارع         لضعيفةكبري من الفئات ا   

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إعمال حقوق الطفـل         . واألطفال الالجئون وغريهم  
لدولة الطرف أيضاً بأن تلتمس املساعدة   وتوصي اللجنة ا  . ورسم سياسات لتنفيذ االتفاقية   

  .التقنية من جهات من بينها اليونيسيف

  نشر االتفاقية والتدريب    
تالحظ اللجنة مع التقدير ترمجة االتفاقية إىل اللغات الوطنية ونشرها علـى النـاس                )٢٢

يـة،  وترحب اللجنة بالربامج التدريبية املخصصة للمعلمني، ومحالت التوع       . بواسطة اإلذاعة 
ومـع ذلـك،    . والنشر وغري ذلك من األنشطة املضطلع هبا يف جماالت تتعلق حبقوق الطفل           
  .تأسف اللجنة ألن االتفاقية ليست معروفة على نطاق واسع يف الدولة الطرف

توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة وتعزيز جهود التوعية املتعلقـة باالتفاقيـة         )٢٣
وتوصي أيـضاً بتـدعيم     . خاص على املناطق الريفية   وحقوق الطفل، مع التركيز بوجه      

التدريب املناسب واملنهجي جلميع فئات املهنيني العاملني من أجل األطفال ومعهم، مبـن             
فيها املعلمون واملوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني واملوظفـون الـصحيون والعـاملون            

  .االجتماعيون وموظفو مؤسسات رعاية األطفال

  جملتمع املدينالتعاون مع ا    
الدولة الطرف من أهنا توفر الدعم إىل اجملتمع املـدين مـن            ذكرته  ترحب اللجنة مبا      )٢٤

يف بيد أهنا تالحظ أن الدولة تعتمد       . خالل التدريب وتشجيع أنشطة منظمات اجملتمع املدين      
  .اعتماداً شديداً على اجملتمع املدين لتوفري اخلدمات االجتماعية لألطفالالغالب 
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 مع اجملتمع املدين وتعزيـزه وتوسـيع        تعاوهناتوصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة        )٢٥
 ليشمل مجيع اجملاالت املتعلقة بالنهوض حبقوق الطفل ومحايتها، مبا يف ذلـك تنـسيق               هنطاق

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالقيام بدور أكرب        . خطة عمل وطنية من أجل األطفال     
جملتمع املدين، مبا فيه املنظمات غري احلكومية،       ا الوقت الذي تشجع فيه      يف تقدمي اخلدمات يف   

القيام وإجيابية ومنهجية يف النهوض حبقوق الطفل، مبا يف ذلك          على املشاركة بصورة نشطة     
  .يف تنسيق تنفيذ االتفاقية ومتابعة مالحظات اللجنة اخلتاميةبأمور منها املسامهة 

  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد ( املبادئ العامة  -٢  

  التمييزعدم     
ترحب اللجنة باجلهود الرامية إىل ضمان حصول مجيع األطفال على خدمات التعليم              )٢٦

والصحة وغريها من اخلدمات االجتماعية، خاصة من خالل بناء املدارس واملراكز الصحية يف            
 الفتيان والفتيات يف االلتحـاق      املناطق الريفية، ومحالت التوعية من أجل حتقيق املساواة بني        

باملدارس وإلغاء األحكام اليت تقضي بتخصيص املدارس حصراً لألطفال الذين يولدون ألبوين            
بيد أن اللجنة تأسف ألن التفاوتات ال تزال قائمة، ال سيما فيما يتصل باألطفال               . جيبوتيني

ال املهـاجرون واألطفـال   ، مبن فيهم أطفال الشوارع واألطف     ضعيفةالذين ينتمون إىل فئات     
  .الالجئون واألطفال املعوقون

بـأن  ) ٢٨، الفقـرة    CRC/C/15/Add.131(توصيتها الـسابقة    تأكيد  اللجنة  د  يعت  )٢٧
 لضمان التنفيذ التام ملبدأ عدم التمييز والتقيد التام          وتعززها تواصل الدولة الطرف جهودها   

  املـساواة يف االت التمييز اليت تـؤثر يف  من االتفاقية وأن تتخذ تدابري للتصدي حل ٢باملادة  
. صول مجيع األطفال على خدمات التعليم والصحة وغريها من اخلـدمات االجتماعيـة            ح

 على اعتماد استراتيجية شاملة للقضاء علـى التمييـز           أيضاً وتشجع اللجنة الدولة الطرف   
، مثل األطفال   ةالتمييز ضد الفتيات وضد مجيع الفئات الضعيف      على أي أساس كان، مبا فيه       

  . إىل طوائف إثنية خمتلفةني واألطفال املنتمنيقني وأطفال الشوارع واألطفال الالجئواملع
 معلومـات   القادمتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ُتضمِّن تقريرها الدوري          و  )٢٨

اليت تضطلع هبا الدولـة     تفاقية حقوق الطفل،    ذات الصلة با  حمددة عن التدابري والربامج     
ملتابعة اإلعالن وبرنامج العمل اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي ملكافحة العنـصرية           طرف  ال

، مـع   ٢٠٠١والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب يف عـام             
  .بشأن أهداف التعليم) ٢٠٠١(١مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 

  نمواحلق يف احلياة والبقاء وال    
 بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف يف ضمان بقاء األطفال واألمهات           ترحب اللجنة   )٢٩

وترحب أيضاً باخنفاض معدالت وفيات الرضع واألطفال دون اخلامسة مـن           . على قيد احلياة  
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وتالحظ اللجنة باهتمام إصدار وزارة النهوض باملرأة كتيبـاً تعليميـاً           . ٢٠٠٢العمر منذ عام    
ؤسسات املسؤولة عن األطفال بأهم أسباب وفيات الرضع وسوء         لوالدين إلعالم الوالدين وامل   ل

الدولة أخذ اللجنة علماً أيضاً مبا ذكرته       وت. التغذية، إضافة إىل محاية النساء أثناء احلمل والنفاس       
الطرف من أن مبدأ احلق يف احلياة والبقاء والنمو منصوص عليه يف قانون جيبويت، مبا فيه قانون                 

بيد أن اللجنة قلقة ألن     . ي األطفال من االنتهاكات اليت تضر بنموهم ككل        الذي حيم  العقوبات
معدالت وفيات الرضع تظل من بني أعلى املعدالت يف العامل وألن معدالت سـوء التغذيـة                

وتالحظ اللجنة بقلق   . ليست مرتفعة فحسب بل زادت قليالً على مدى السنوات املاضية أيضاً          
  .متدنية يف املناطق احلضرية والريفية على حد سواءأيضاً أن التغطية الصحية تظل 

ملعاجلة قضايا احلـق    تعزيزها  حتض اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها و         )٣٠
من خالل تطبيق استراتيجياهتا وسياساهتا وبراجمها املتصلة خباصة ووالنمو، يف احلياة والبقاء 

أن تويل اهتماماً كبرياً حلـل مـشكلة        وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً ب     . هبذه القضية 
وفيات الرضع وسوء التغذية وقضية انعدام أمن األسرة الغذائي املتصلة هبا، فضالً عـن              

  .التغطية الصحية يف املناطق احلضرية والريفية على السواء

  احترام آراء الطفل    
ري عن نفـسه    تالحظ اللجنة مع التقدير أن قانون األسرة يعترف حبق الطفل يف التعب             )٣١

تدابري للسماح ه مت اختاذ وتالحظ اللجنة أيضاً أن. وتدعو مجيع األشخاص إىل احترام هذا احلق
لألطفال بالتعبري عن آرائهم يف قطاع التعليم وأنه أتيحت الفرصة أمام مندويب األطفال للتعبري              

ق علـى حنـو     بيد أن اللجنة تالحظ أن هذا احلق ال يطب        . عن آرائهم وشواغلهم إىل الرئيس    
  .منهجي يف اإلجراءات اإلدارية والقضائية

 مـن   ١٢توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة وتعزيز جهودها لتنفيذ املـادة             )٣٢
وتوصـي  . االتفاقية والتشجيع على احترام آراء الطفل يف اإلجراءات اإلدارية والقضائية         

حترام آرائهـم يف مجيـع      اللجنة أيضاً الدولة الطرف بالتشجيع على مشاركة األطفال وا        
  .املسائل اليت ختصهم يف األسرة واملدرسة ومؤسسات األطفال واجملتمع احمللي

 ،١٩، واملـادة    ١٧ إىل ١٣، واملـواد    ٨، واملادة   ٧املادة  ( وق واحلريات املدنية  ـاحلق  -٣  
  ) من االتفاقية٣٧من املادة ) أ(والفقرة 

  تسجيل املواليد    
 املتخذة لتحسني معدل تسجيل املواليد، مبا يف ذلك عـرب       ترحب اللجنة باإلجراءات    )٣٣

توفري شهادات الوالدة للطلبة يف بعض مدارس مدينة جيبويت، وتوفري لوازم أفضل وتـدريب              
 يف املائة من األطفال يف جيبويت ليس لديهم         ١٠بيد أن اللجنة تالحظ بقلق أن حنو        . املوظفني

. بوجه خاص األطفال غري اجليبـوتيني     ّس  دة مي شهادات والدة وأن عدم توفري شهادات الوال      
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وتشعر اللجنة بقلق أيضاً ألن جهود الدولة الطرف لتحسني عملية تسجيل املواليد مقصورة             
على األطفال امللتحقني باملدارس يف عدد قليل من املدارس يف العاصمة، مما يـستبعد نـسبة                

  .كبرية من السكان
لة وتعزيز جهودها لتشجيع تـسجيل مجيـع        توصي اللجنة الدولة الطرف مبواص      )٣٤

، مبن فيهم األطفال الذين يعيشون يف املناطق النائية وأطفال الشوارع وأطفـال             األطفال
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على استعمال وحدات       . الالجئني واألطفال غري اجليبوتيني   

ائية وتوفري مـا يلـزم   التسجيل املتنقلة للوصول إىل األطفال الذين يعيشون يف املناطق الن    
  .لتسجيل املواليد جماناً، مبا يف ذلك التسجيل املتأخر للمواليد

  بدينب الاالعق    
ـ  ذكرته  يف الوقت الذي حتيط فيه اللجنة علماً مبا           )٣٥ ب االدولة الطرف مـن أن العق

 تـشيد بتنفيـذ     ٢٠٠٨- ٢٠٠٥  للفترة حمظور يف املدارس وأن خطة العمل التربوية      البدين  
، ا العقاب ، فإهنا قلقة ألن األطفال ال يزالون يتعرضون هلذ        اب البدين  اليت حتظر العق   التدابري

  .ال سيما يف املرتل
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن حتظر صراحة بقوة القانون مجيع أشكال العنف              )٣٦

 يف مجيع األوساط، مبا فيها وسـط األسـرة          بدينب ال ايف حق األطفال، مبا يف ذلك العق      
. رسة ومراكز رعاية الطفل البديلة ومراكز االحتجاز، وأن تنفذ قوانني احلظر بفعالية           واملد

كما توصي الدولة الطرف بتنظيم محالت توعية مكثفة بغية التشجيع على اتباع أساليب             
تأديب بديلة على حنو يتماشى مع مبدأ الكرامة البشرية للطفل، ووفقاً ألحكام االتفاقية،             

بشأن حق الطفل يف احلمايـة مـن        ) ٢٠٠٦(٨يق اللجنة العام رقم     مراعية يف ذلك تعل   
  .القاسية أو املهينةاب البدين وغريه من ضروب العقاب العق

  متابعة الدراسة اليت أجرهتا األمم املتحدة بشأن العنف املمارس على األطفال     
ـ               )٣٧ ال تالحظ اللجنة أن وحدة قد أنشئت لتقدمي املشورة والتوجيـه والـدعم لألطف

  . هذه املشكلةعاجلةبيد أهنا قلقة ألنه ال توجد استراتيجية شاملة مل. وغريهم من ضحايا العنف
باإلشارة إىل الدراسة اليت أجراها األمني العام لألمم املتحدة بشأن العنف يف حق               )٣٨

  :األطفال، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي
لتوصيات بشأن العنف املمارس علـى    اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ ا       )أ(  
، مع مراعاة النتائج والتوصيات املنبثقة عن املشاورة اإلقليمية لبلدان          )A/61/299(األطفال  

 ٢٩ إىل   ٢٧اليت أجريت يف القـاهرة يف الفتـرة مـن           (الشرق األوسط ومشال أفريقيا     
 اهتمامـاً   وتوصي اللجنة الدولة الطرف، بصفة خاصة، بأن تويل       ). ٢٠٠٥يونيه  /حزيران

  :كبرياً للتوصيات التالية
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  حظر مجيع أشكال العنف يف حق األطفال؛ '١'
  تدعيم االلتزام والعمل على الصعيدين الوطين واحمللي؛ '٢'
  تشجيع القيم اخلالية من العنف ومحالت التوعية؛ '٣'
  تعزيز قدرات مجيع من يعملون مع األطفال ومن أجلهم؛ '٤'
  قاب؛التحقق من املساءلة وإهناء اإلفالت من الع '٥'
مع اجملتمع املـدين،    كأداة للعمل يف شراكة     استخدام توصيات الدراسة      )ب(  

وال سيما بإشراك األطفال، لضمان محاية األطفال كافةً من مجيع أشكال العنف اجلسدي             
واجلنسي والنفسي، والسعي بنشاط إىل اختاذ إجراءات ملموسة، تكون، عند االقتـضاء،            

  ألشكال من العنف وإساءة املعاملة والتصدي هلا؛حمددة مبهلة زمنية، ملنع هذه ا
التماس التعاون التقين يف هذا الصدد من مفوضية األمم املتحدة حلقوق             )ج(  

اإلنسان، واليونيسيف، ومنظمة الصحة العاملية، ووكاالت أخرى معنية باملوضـوع مـن          
الجئني، ومكتب  بينها منظمة العمل الدولية واليونسكو ومفوضية األمم املتحدة لشؤون ال         

  .األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، إضافة إىل الشركاء من املنظمات غري احلكومية

 ٩، واملـواد من ١٨ من املادة ٢ و١، والفقرتان ٥املادة ( البيئة األسرية والرعاية البديلة  -٤  
 ٣٩واملادة  ،  ٢٧ من املادة    ٤رة  ـ، والفق ٢٥، واملادة   ٢١ إىل   ١٩ ، واملواد من  ١١إىل  

  )من االتفاقية

  البيئة األسرية    
الدولة الطرف من أهنا تدعم جهود الوالدين، يف حدود         أفادت به   ترحب اللجنة مبا      )٣٩

وترحب اللجنة أيـضاً  . إمكاناهتا، بتقدمي املساعدة إليهم إضافة إىل استحقاقات ومزايا أخرى    
أن حيكـم   بكون القاضي يستطيع    م و بكون الدولة الطرف تستلزم من اآلباء أن يعولوا أطفاهل        

بيد أن اللجنـة قلقة ألن العقوبة املطّبقة حالياً يف حالة إمهال األطفال هي            . بدفـع النفقة هلم  
وتؤكـد اللجنة من جديد القلق الذي عربت عنه يف توصياهتا الـسابقة            . السجن أو الغرامة  

)CRC/C/15/Add.131   األطفال استمرار املمارسـة     بشأن اآلثار اليت حيدثها يف    ) ٣٣، الفقرة 
  .املتمثلة يف تعدد الزوجات

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة وتعزيز جهودها لتثقيـف الوالـدين              )٤٠
وعلى توفري املوارد الكافية لألنشطة املضطلع هبا لدعم الوالدين لكي يقـدموا الرعايـة              

للحصول على  سبل أكثر فعالية اتباعالتفكري يف بوتوصي اللجنة الدولة الطرف . ألطفاهلم
كما توصي اللجنة   . نفقة األطفال، مثل اإلنفاذ اآليل لنظام النفقة وآليات الوساطة احمللية         

الدولة الطرف بإعداد دراسة معمقة وشاملة عن أثر تعدد الزوجات للتأكد مما إذا كـان               
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ـ . لتعدد الزوجات آثار سلبية يف تنشئة األطفال ومنوهم       ذلك، فينبغـي  فإن كان األمر ك
  .تلك اآلثار السلبيةلتاليف وضع تدابري، من بينها التوعية، 

  مون من رعاية الوالدينواألطفال احملر    
يف الوقت الذي تالحظ فيه اللجنة أن قانون األسرة ينص على نظام للوصاية علـى                 )٤١

قة األطفال احملرومني من وسطهم العـائلي، فإهنـا تـذكّر مبالحظاهتـا اخلتاميـة الـساب               
)CRC/C/15/Add.131   الـضعفاء  ، وتالحظ بقلق العدد الكبري مـن األطفـال          )٣٥، الفقرة

واليتامى الذين حيتاجون إىل رعاية خاصة من الدولة الطرف لضمان تنـشئتهم يف عـائالهتم               
  . كحل أخريوجمتمعاهتم احمللية األصلية، أو يف مراكز الرعاية البديلة

 الوقت الذي تأخذ فيه يف احلسبان توصياهتا اليت         توصي اللجنة الدولة الطرف، يف      )٤٢
بـشأن   ٢٠٠٦قدمتها أثناء يوم املناقشة العامة الذي عقدته مبساعدة اليونيسيف يف عام            

، مبواصلة وتعزيز جهودهـا لتـوفري       )CRC/C/153(األطفال احملرومني من رعاية الوالدين      
إطارها التشريعي وسياسـاهتا    محاية خاصة لألطفال احملرومني من الوسط العائلي وحتسني         

وآلياهتا وهياكلها وخططها لتأمني بيئة أسرية ورعاية بديلة أفضل، مبا يف ذلك من خـالل           
تقدمي الدعم إىل العائالت اليت لديها أطفال وتعزيز قدرات مرافقها للرعاية البديلة علـى              

إجياد آلية رصـد  وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على     . حنو يؤّمن بيئة شبيهة باألسرة    
  .الوصاية/مناسبة لرصد مرافق الرعاية البديلة وبرامج الكفالة

  التبين    
تأخذ يف االعتبار كون قانـون األسرة يدعو إىل احلظر الصارم للتبين           فيما  إن اللجنة،     )٤٣

األطفـال، ال   ّس  يف جيبويت، يساورها القلق ألن عمليات التبين الدوليـة، يف الواقع العملي، مت           
 الذيـن ينقلون إىل مؤسسات رعاية خاصة ترسـلهم خـارج           ،ما األطفال غري اجليبوتيني   سي

  .البلـد من أجل تبنيهم دون التأكد من التقيد بإجراءات التبين على الصعيد الدويل
حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري املناسبة لضمان تقيد عمليات التبين           )٤٤

 تاماً مبصاحل الطفل الفضلى وتوفري الضمانات القانونية املناسبة         على الصعيد الدويل تقيداً   
لألطفال، مبن فيهم األطفال من غري مواطين البلد، يف مجيع مراحل عملية التبين، من أجل               

وتـشجع  . جتنب احتمال بيع األطفال أو االجتار هبم ألغراض التبين أو ألغراض أخـرى          
 ١٩٩٣ يف التصديق على اتفاقية الهـاي لعـام   اللجنة الدولة الطرف أيضاً على التفكري  

  .بشأن محاية الطفل والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل

  إساءة املعاملة واإلمهال    
تالحظ اللجنة أن قانون جيبويت ال ينص حتديداً على فصل األطفال عن والـديهم،                )٤٥

 أيضاً أن فصل الطفل عن والديه       وتالحظ اللجنة . كحل أخري، يف حاالت االعتداء أو اإلمهال      
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وتشعر اللجنة بالقلق ألن    . ليس باألمر اهلني عموماً بسبب عدم وجود البنية األساسية املالئمة         
التشريعات القائمة مل تستعمل للتعامل جبدية مع االعتداء على األطفال، وألن العقوبة املسلطة             

  .على مرتكيب تلك األفعال خفيفة عموماً
نة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمـة، التـشريعية منـها            توصي اللج   )٤٦

والسياساتية وغريها من التدابري، والسهر على تنفيذها، بغية التصدي إلسـاءة معاملـة             
األطفال وإمهاهلم ومنعهما والنص على رعاية األطفال الضحايا وإعادة تأهيلهم وإعـادة            

 أساسية مالئمة يف احلاالت اليت يتعني فيها، عند         وتشمل هذه التدابري إجياد بنية    . إدماجهم
الضرورة القصوى، فصل األطفال عن والديهم بـسبب إسـاءة معاملتـهم وإمهـاهلم              

  .واستحداث آلية إلزامية لإلبالغ حباالت إساءة معاملة األطفال وإمهاهلم

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

  ذوو اإلعاقةاألطفال     
اجتماعياً األشخاص ذوي اإلعاقة    حتيط اللجنة علماً مع التقدير مبشروع قانون إدماج           )٤٧

دعماً لتجديد املنـشآت األكادمييـة       ٢٠٠٨-٢٠٠٦وإدراج تدابري يف خطة العمل التعليمية       
كما حتيط اللجنة علماً بالدراسة االستقصائية اليت أُجريت يف         . اقةلألشخاص ذوي اإلع  األنسب  

بيد أن اللجنـة تالحـظ   . األشخاص ذوي اإلعاقةواليت مسحت جبمع بيانات عن      ٢٠٠٢عام  
بـشأن   ٢٠٠٦بأسف أن التوصيات اليت متخضت عنها حلقة عمل عقدت ملدة يومني يف عام              

مثل احلـصول   لألشخاص ذوي اإلعاقة،    جتماعي  احلاجة إىل حتسني إعادة اإلدماج املهين واال      
  . بعد وحتسني اإلدماج املهين، مل تنفذذوي اإلعاقةعلى الرعاية املخصصة لألطفال 

توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي، يف ضوء قواعـد األمـم املتحـدة                 )٤٨
ـ   (لألشخاص ذوي اإلعاقة  املوحدة املتعلقة بتحقيق تكافؤ الفرص       ة العامـة   قرار اجلمعي

  :ذوي اإلعاقةبشأن حقوق األطفال ) ٢٠٠٦(٩وتعليق اللجنة العام رقم ) ٤٨/٩٦
اختاذ مجيع التدابري الضرورية لضمان تنفيذ التشريعات املتعلقة حبقـوق            )أ(  
   والنظر يف اعتماد تشريعات حمددة بشأن هذه القضية؛ذوي اإلعاقةاألطفال 
ن بـرامج وخـدمات، ال سـيما       عدم ادخار أي جهد لتوفري ما يلزم م         )ب(  

، وضـمان   ذوي اإلعاقة اخلدمات املتخصصة، يف إطار اجملتمعات احمللية، جلميع األطفال         
توفري املوارد البشرية واملالية الكافية هلذه اخلدمات، مع التركيز بوجه خاص على حـق              

   يف التعليم؛ذوي اإلعاقةاألطفال 
ناس كافة حبقوق األطفـال     مواصلة وتعزيز محالت التوعية لتحسيس ال       )ج(  

   وباحتياجاهتم اخلاصة، والتشجيع على إدماجهم يف اجملتمع؛ذوي اإلعاقة
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، مثل  ذوي اإلعاقة لمهنيني العاملني إىل جانب األطفال      لتوفري التدريب     )د(  
املوظفني الطبيني واملساعدين الطبيني وغريهم مـن املـوظفني املختـصني، واملدرسـني،             

  يني؛واألخصائيني االجتماع
يف التصديق على اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة            نظر  ال  )ه(  

  .وبروتوكوهلا االختياري

  الصحة واحلصول على اخلدمات الصحية    
تالحظ اللجنة مع التقدير اجلهود املتعددة اليت تبذهلا الدولة الطرف يف جمال الصحة،               )٤٩

. اإليـدز /ريوس نقص املناعة البشرية   مبا فيها التغذية، ومعدالت وفيات الرضع واألمهات، وف       
ويف الوقت الذي تالحظ فيه اللجنة أن اعتمادات امليزانية املخصصة للصحة ما فتئت تتزايد،              

ال تزال غري كافية وألن قطاع الصحة مـا زال يواجـه   هذه االعتمادات فإهنا تظل قلقة ألن  
ويساور .  الصحيني املؤهلني  وتالحظ اللجنة أيضاً أن هناك نقصاً يف املوظفني       . صعوبات مالية 

  :اللجنة القلق أيضاً إزاء ما يلي
  استمرار ارتفاع معدالت وفيات الرضع واألطفال دون اخلامسة واألمهات؛  )أ(  
ارتفاع معدالت سوء تغذية الرضع يف الدولة الطرف على مدى الـسنوات      )ب(  

ع على االقتـصار علـى      القليلة املاضية رغم تزامن ذلك مع جناح محالت التوعية اليت تشج          
  الرضاعة الطبيعية؛

  تدين معدالت االستمرار يف الرضاعة الطبيعية واالقتصار عليها؛  )ج(  
  .تدين معدالت التلقيح، وذلك جزئياً بسبب قلة عدد املوظفني الصحيني  )د(  

توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة وتعزيز التدابري املتخذة لضمان أن تكـون              )٥٠
حية يف املتناول وميسورة التكلفة وأن حتظى مشاكل وفيات الرضع واألمهات           الرعاية الص 

وسوء التغذية باألولوية، مبا يف ذلك من خالل محالت التوعية وغريها من أنشطة الـدعم               
للتشجيع على االقتصار على الرضاعة الطبيعية لألطفال حىت ستة أشـهر مـن العمـر               

وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على تعزيز       . ومواصلة الرضاعة الطبيعية بعد ستة أشهر     
جهودها لتحسني معدالت التحصني ومواصلة تدريب العاملني الصحيني وتدعيمه وتوسيع        

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التماس املساعدة التقنية من جهـات             . نطاقه
  .من بينها اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية

  صحة املراهقني    
تالحظ اللجنة باهتمام أن خطة عمل الدولة الطرف ملكافحة اإلدمان على املخدرات         )٥١

وضعت أنشطة توعية وإعالم للشباب الذين يعيشون أوضاعاً صعبة، مثل          ) ٢٠٠٥-٢٠٠٢(
بيد أن اللجنة   . فال الشوارع أو يتخلون عن الدراسة وأط    أولئك الذين ال يذهبون إىل املدرسة       
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د خدمات رعاية صحية للمراهقني كافية وتتسم باخلـصوصية وأن          تالحظ بقلق أنه ال توج    
 .محل املراهقات مشكلة تتعاظم

 ريتوصي اللجنة الدولة الطرف ببذل جهود إضافية لوضع املزيد من الربامج وتوف             )٥٢
املزيد من اخلدمات اليت تتسم باخلصوصية يف جمال صحة املـراهقني ولتجميـع بيانـات             

لقة بصحة املراهقني بوسائل من بينها إجراء دراسات حـول          صحيحة عن الشواغل املتع   
بشأن صحة املـراهقني    ) ٢٠٠٣(٤هذه القضية، مراعية يف ذلك تعليق اللجنة العام رقم          

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن ترسـم        . ومنوهم يف إطار اتفاقية حقوق الطفـل     
الوقاية من األخطار الـيت      تشريعات تتناول مسألـة     ،سياسات واضحة، وعند االقتضاء   

  .هتدد صحة املراهقني، وال سيما احلمل يف سن مبكرة

  إساءة استعمال العقاقري    
وراق ألاستهالك اجليبوتيني، مبن فـيهم األطفـال،        أن مستوى   تالحظ اللجنة بقلق      )٥٣

تضعف التركيـز وحـسن     عتقد أهنا    الصحة واليت ي   علىالقات اليت قد تكون هلا آثار ضارة        
  .، ما زال مرتفعاًيرالتقد
إساءة توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة وتعزيز التدابري القائمة على أدلّة ملنع              )٥٤

  . مبا فيها القات،استعمال العقاقري

  املمارسات التقليدية الضارة    
تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف ما انفكت تـضطلع بأنـشطة توعيـة ملكافحـة                 )٥٥

ضارة، من بينها الزواج املبكر، وترحب برفع السن الدنيا للزواج لدى           املمارسات التقليدية ال  
بيد أهنا تالحظ أن هناك استثناءات بشأن هـذه         .  سنة مبوجب قانون األسرة    ١٨الفتيات إىل   

 الطفل على الزواج، ويساورها القلق ألنه ال يوجد حد          وصيالسن، مبا يف ذلك عندما يوافق       
جبهود الدولـة الطـرف   بينما ترحب اللجنة و. ستثناءاتأدىن لسن الزواج خبصوص تلك اال     

العضو التناسلي لألنثى، مما أفضى إىل حظر هذه املمارسة قانوناً،          تشويه  للقضاء على ممارسة    
فإهنا تالحظ بقلق بالغ أن هذه املمارسة، مبا فيها اخلتان املانع للجماع، وهو أسوأ أشـكال                

وتالحظ اللجنـة   . منتشرة يف البالد على نطاق واسع     العضو التناسلي لألنثى، ال تزال      تشويه  
  .بقلق أيضاً أنه مل جتر أي حماكمة إلنفاذ القانون الذي حيظر هذه املمارسة

  :حتض اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  )٥٦
تطبيق تدابري تشريعية وغري تشريعية حلظر املمارسات التقليدية الضارة،           )أ(  
  لي لألنثى، والزواج املبكر؛العضو التناستشويه مبا فيها 
 سنة يف قانون    ١٨ب احملددة  الدنيا  من السن   حتديد سّن دنيا لالستثناءات       )ب(  
  الطفل على الزواج؛صي بالنسبة للزواج، مبا يف ذلك موافقة واألسرة 
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التأكد من أن التشريعات اليت حتظر املمارسات التقليدية الضارة تـنص             )ج(  
  قدمي مرتكيب تلك األعمال إىل العدالة؛على عقوبات مناسبة وعلى ت

تدعيم أنشطة التوعية والتحسيس املوجهـة للممارسـني والعـائالت            )د(  
  والزعماء التقليديني أو الدينيني والناس عامة قصد التشجيع على تغيري املواقف؛

اختاذ التدابري الالزمة لتوفري التدريب والدعم املناسـبني ملـن يقومـون              )ه(  
  .و التناسلي لألنثى من أجل إجياد مصادر دخل بديلة هلمالعضتشويه ب

  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية    
اإليدز، /ود الدولة الطرف ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية       ـترحب اللجنة جبه    )٥٧

، وإنشاء إطار مؤسـسي     )٢٠٠٧-٢٠٠٣(مبا فيها عرب وضع برنامج وطين ملكافحة األوبئة         
 ينفـذ تـدابري   ٢٠٠٦ديسمرب /عاجلة القضية، وَسن قانون يف كانون األول وتنظيمي جديد مل  

. اإليـدز وعـائالهتم   /ملكافحة التمييز والوصم جتاه املصابني بفريوس نقص املناعة البـشرية         
  . ملساعدة من يّتمهم اإليدز٢٠٠٤وترحب اللجنة أيضاً بإنشاء صندوق التضامن يف عام 

ولة الطرف اختذت مبادرات تـستهدف األطفـال        وتالحظ اللجنة باهتمام أن الد      )٥٨
فة مثل املتسربني من املدارس وأطفال الشوارع، بشأن الوقايـة مـن            ياملنتمني إىل فئات ضع   

. اإليدز بواسطة احلمالت اإلعالمية وتوزيع حبوب منع احلمـل        /فريوس نقص املناعة البشرية   
 الشباب املصابني بفريوس     عن سلوك  ٢٠٠٥ عام   يفدراسة  ه أجريت   وتالحظ اللجنة أيضاً أن   

 رغم عدم وجود معلومات عن اسـتعمال        اهتم،اإليدز ومواقفهم وممارس  /نقص املناعة البشرية  
توصيات هذه الدراسة يف ضوء ارتفاع نسبة انتـشار اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة                 

ملناعة ومع ذلك، تظل اللجنة قلقة ألن نسبة اإلصابة بفريوس نقص ا          . اإليدز يف البالد  /البشرية
اإليدز تظل مرتفعة وقد تزيد بنسبة أكرب، يف غياب سياسات وتـدخالت أخـرى،              /البشرية

  .اإليدز والتمييز املمارس ضّدهم مستشريان/وألن وصم املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية
حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري الالزمة للحد من اإلصابة بفريوس              )٥٩

اإليدز على أراضيها، وال سيما يف صفوف الشباب، بوسـائل مـن     /ة البشرية نقص املناع 
بشأن ) ٢٠٠٣(٣بينها اختاذ اإلجراءات التالية، مراعية يف ذلك تعليق اللجنة العام رقم            

اإليدز وحقوق الطفل، واملبادئ التوجيهية الدوليـة بـشأن         /فريوس نقص املناعة البشرية   
  : وحقوق اإلنساناإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية

دعم السياسات والربامج ومواصلتها وتطويرها لتقدمي الرعاية والـدعم           )أ(  
مبـا يف ذلـك   أو املتأثرين هبا، اإليدز، /إىل األطفال املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية  

الربامج والسياسات اليت هتدف إىل تعزيز قدرة األسر واجملتمع احمللي على توفري الرعايـة              
  ء األطفال؛هلؤال
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وطنية تعاجل بالتحديد مسألة    عمل  أو خطة   وطين  التعجيل بوضع برنامج      )ب(  
  اإليدز؛/فريوس نقص املناعة البشرية

االضطالع بأنشطة ترمي إىل احلد مما يتعرض لـه املـصابون بفـريوس              )ج(  
حة اإليدز من وصم ومتييز، والتوعية حبقوق اإلنسان يف سياق مكاف         /نقص املناعة البشرية  

  اإليدز؛/فريوس نقص املناعة البشرية
املضي يف توزيع املعلومات واملواد على اجلمهور، مبن فيهم الالجئـون،             )د(  

  .فيما يتعلق بوسائل الوقاية واحلماية، مبا يف ذلك املمارسات اجلنسية املأمونة

  مستوى املعيشة    
 وترحـب بتعزيـز     ٢٠٠١حتيط اللجنة علماً بورقة استراتيجية احلد من الفقر لعام            )٦٠

تدابري السياسات االجتماعية اليت مشلت برناجماً لالئتمان البالغ الصغر لفائدة النساء وبرناجمـاً             
واللجنـة قلقـة ألن     . لالحتياجات اإلمنائية األساسية اليت تستهدف اجملتمعات احمللية احملرومة       

 أخرى، مثل التغذية واملياه     مرتفعة جداً وألن مؤشرات   ما زالت   معدالت الفقر النسيب واملدقع     
مرعبة، يف الوقت الذي تبني فيه بعض مؤشـرات الـصحة والتعلـيم             ما زالت   والتصحاح،  

ويساور اللجنة القلق أيضاً ألن حنو نصف السكان يواجهون نقـصاً           . حدوث تغريات إجيابية  
  .ئةغذائياً يف الوقت الراهن وألن مخس السكان يعتمدون على املساعدة الغذائية الطار

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )٦١
تعزيز جهودها الرامية إىل خفض معدالت الفقر النسيب واملـدقع بـني              )أ(  

  السكان، ال سيما التخفيف من آثار أزمة الغذاء العاملية؛
إيالء اهتمام خاص لألسر واألطفال لدى وضعها استراتيجياهتا للحد من            )ب(  

 تدابري حمددة اهلدف حلماية األطفال من اآلثار الضارة للفقر يف الفقر، اليت ينبغي أن تشمل
  جماالت التنمية والصحة والتعليم؛

إتاحة فرص احلصول على املياه الصاحلة للشرب والتصحاح الكـايف            )ج(  
ات احمللية يف البالد، مبـا يف ذلـك لفائـدة           ـوالغذاء وامللجأ يف مجيع املناطق واجملتمع     

  الّرّحل؛السكان 
مساعدة األطفال على اكتساب مهارات مهنية وإجياد حرف تتقيد حبدود   )د(  

  ؛١٣٨العمر الدنيا اليت وضعتها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
تشجيع مشاركة الوالدين واألطفال يف رسم استراتيجيات التخفيف من           )ه(  

  وطأة الفقر؛
  .التماس التعاون واملساعدة الدوليني  )و(  
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  ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨املواد ( واألنشطة الترفيهية والثقافيةالتعليم   -٦  

  التعليم، مبا يف ذلك التدريب والتوجيه املهنيان    
ترحب اللجنة باخلطة الرئيسية الواسعة النطاق إلصالح نظام التعليم اليت اعتمـدهتا              )٦٢

حظ اللجنة أيـضاً    وتال. الدولة الطرف، وزيادة النصيب املخصص للتعليم يف ميزانية الدولة        
التحّسن يف معدالت االلتحاق باملدارس يف كل من املرحلتني االبتدائية والثانوية، وتـدريب             
املعلمني، وجودة التعليم، وجتهيز املدارس، مبا يف ذلك الوجبات اجملانيـة ألطفـال األسـر               

م، ال يذهبون   أعمارهمع تزايد   بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها ألن أغلبية األطفال،          . احملرومة
. إىل املدارس، وتظل التباينات اجلنسانية، اليت تعكس املواقف االجتماعية والفقر، مصدر قلق           

  .ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التباينات اإلقليمية
توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي، مراعية يف ذلك تعليق اللجنة العـام             )٦٣

  :١رقم 
كون املدارس اليت تغطي سـنوات التعلـيم اإللزامـي          السهر على أن ت     )أ(  

  متاحة جلميع األطفال؛) املرحلة االبتدائية واإلعدادية(
  تعزيز تدابري رفع معدالت االلتحاق باملدارس؛  )ب(  
 الثقافيـة يف التمتـع    -مواصلة اجلهود لتقليص التباينات االجتماعيـة         )ج(  

لنظام التعليمي، ال سيما التباينات املتعلقـة       مجيع مستويات ا  على  الكامل باحلق يف التعليم     
  بنوع اجلنس؛

والرسوب ورفع معـدالت    ترك الدراسة   اختاذ التدابري خلفض معدالت       )د(  
ـ  ـة زيادة معدالت إكم   ـة بغي ـاإلرتقاء إىل مستويات التعليم الالحق     ة يف  ـال الدراس

  مجيع املستويات؛
ة املبكرة يف مجيـع منـاطق       توسيع نطاق توفري التعليم يف مراحل الطفول        )ه(  

  الدولة الطرف؛
مواصلة تدريب املعلمني وبرامج التدريب أثناء العمل علـى مواضـيع             )و(  

  املقررات اجلديدة وأساليب التعليم الفاعلة؛
إدراج التثقيف حبقوق اإلنسان وحقوق الطفل يف املقررات الدراسية يف            )ز(  

  مجيع املستويات؛
االت الطـوارئ والتأهـب للكـوارث يف        إدراج موضوع التأهب حل     )ح(  

  املقررات الدراسية؛
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توسيع نطاق التعليم املهين يف املدارس النظامية ويف مراكـز التـدريب              )ط(  
  .اخلاصة، مبا يف ذلك لفائدة األطفال املتسربني من املدارس

 ٣٧من املادة   ) د(و) ب(، والفقرتان   ٤٠ و ٣٩ و ٣٨ و ٢٢املواد  ( تدابري احلماية اخلاصة    -٧  
  ) من االتفاقية٣٦ إىل ٣٢، واملواد من ٣٠واملادة 

  األطفال طالبو اللجوء واألطفال الالجئون    
تالحظ اللجنة أن املنظمات غري احلكومية واجلمعيات الوطنية هي اليت تتوىل أساساً              )٦٤

 وتشعر اللجنة بالقلق  . إعادة التأهيل االجتماعي والنفساين لألطفال الالجئني خارج املخيمات       
إزاء عدم اختاذ الدولة الطرف تدابري منهجية لضمان حصول األطفال الالجئني على خدمات             

  .الرعاية الصحية والتعليم وغريمها من اخلدمات
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان محايـة حقـوق           -٦٥

م علـى اخلـدمات   األطفال الالجئني داخل املخيمات وخارجها على حد سواء وحصوهل        
وتوصي اللجنة الدولة الطـرف أيـضاً    . االجتماعية، خاصة اخلدمات الصحية والتعليمية    

باعتماد تشريعات شاملة بشأن الالجئني تنص على معاجلة طلبات اللجوء علـى وجـه              
السرعة، وتأخذ بإجراءات اللجوء اليت تراعي األطفال، وتعترف بأشـكال االضـطهاد            

  .األطفالباخلاصة 

  الستغالل االقتصادي، مبا فيه عمل األطفالا    
تالحظ بأسف أن هـذا     إال أهنا   للجنة بكون القانون حيظر عمل األطفال،       ترحب ا   )٦٦

احلظر ال ينفذ دائماً، وألن األطفال غالباً ما يشاركون يف أنواع شىت من األعمال غري اخلطرة                
وتعرب اللجنة أيـضاً    .  غري الرمسية  مثل األعمال املرتلية والزراعة والرعي وغريها من األنشطة       

عن أسفها ألن قلة عدد املفتشني حتد من احتمال التحقيق يف التقارير اليت تتحدث عن عمل                
          وتعرب اللجنة عن قلقها ألن األطفال يشاركون أيـضاً يف أعمـال يف ظـروف              . األطفال

 /نقص املناعة البـشرية معرضون بوجه خاص للمخدرات وفريوس ألهنم ال إنسانية ومهينة، و 
  .اإليدز واألمراض املنقولة جنسياً واحلمل املبكر

حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تنفيذ السياسات واخلطط والتـشريعات             )٦٧
الرامية إىل التصدي لعمل األطفال، وال سيما يف أسوأ أشكاله، وتوفري محاية فعالة جلميـع        

فة، مثـل أطفـال الـشوارع واألطفـال     يت ضعاألطفال، خاصة للمنتمني منهم إىل فئا 
وحتث اللجنة كذلك الدولة الطرف على اختاذ إجـراءات ملموسـة ملعاجلـة             . الالجئني

. األسباب اجلذرية وراء ظاهرة عمل األطفال، مبا يف ذلك الفقـر واملواقـف التقليديـة              
الربنـامج  وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس املساعدة التقنية يف هذا الصدد من        

  .الدويل للقضاء على عمل األطفال التابع ملنظمة العمل الدولية



CRC/C/49/3 

49 GE.10-41003 

  أطفال الشوارع    
، "األطفال يف الـشوارع   " عن   ٢٠٠٢تالحظ اللجنة باهتمام إعداد دراسة يف عام          )٦٨

إضافة إىل إدراج مبادرات تتعلق بقضية أطفال الشوارع يف وثائق تنفيذ املشاريع لعدد مـن               
باملبادرات الرامية إىل دعم األطفـال الـذين يعيـشون يف           اللجنة  ترحب  فيما  و. الوزارات

 ال يزالـون يعيـشون يف       نالشوارع، فإهنا تظل قلقة إزاء العدد الكبري جداً من األطفال الذي          
الشوارع وألن هؤالء األطفال يظلون معرضني للبغاء واألمراض املنقولة جنسياً، مبـا فيهـا              

  .إليدز واالستغالل االقتصادي واجلنسي والعنفا/فريوس نقص املناعة البشرية
توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة وتعزيز جهودها لتوفري احلمايـة حلقـوق              )٦٩

األطفال الذين يعيشون يف الشوارع، مبا يف ذلك من خالل توفري خدمات التعليم والصحة 
لدولة الطرف على   وحتث اللجنة ا  . والغذاء واملأوى، وغري ذلك من اخلدمات االجتماعية      

اختاذ إجراءات ملموسة، بالتعاون مع هؤالء األطفال، ملعاجلة األسباب اجلذرية اليت تكمن            
وراء هذا الوضع، وعلى تعزيز جهودها ملنع األطفال من العيش يف الشوارع ومساعدهتم             

  .على مغادرهتا

  االستغالل واإليذاء اجلنسيان    
ت عنـه يف مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة          تؤكد اللجنة جمدداً قلقها الذي عـرب        )٧٠

)CRC/C/15/Add.131   أن العدد الكبري من األطفال، ال سيما الفتيـات،         ـبش) ٥٧، الفقرة
ات لألطفال الـذين يتعرضـون      ـق لتوفري اخلدم  ـاء، ونقص املراف  ـالذين يعملون يف البغ   
  .لالستغالل اجلنسي

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )٧١
 التدابري التشريعية املناسبة وتعزيزها ملعاجلـة قـضايا االسـتغالل           وضع  )أ(  

  اجلنسي واإليذاء اجلنسي؛
اختاذ التدابري املناسبة لضمان سرعة التحقيق يف التقارير اليت تتحدث عن             )ب(  

  االستغالل أو اإليذاء اجلنسيني ومقاضاة مرتكيب اجلرائم اجلنسية يف حق األطفال؛
ال ضحايا االستغالل أو اإليذاء اجلنسي      ـرمي األطف احلرص على عدم جت     )ج(  

  أو معاقبتهم؛
تنفيذ سياسات وبرامج مالئمة حلماية األطفال من االستغالل اجلنـسي،            )د(  

ولتعايف الضحايا وإعادة إدماجهم يف اجملتمع وفقاً لإلعالن وخطة العمـل املعتمـدين يف              
لألطفال ألغراض جتارية، املعقود يف عـام       املؤمتر العاملي املعين مبسألة االستغالل اجلنسي       

، إضافة إىل نتـائج     ٢٠٠١، ولاللتزام العاملي الذي اعتمده املؤمتر نفسه يف عام          ١٩٩٦
  .مؤمترات دولية أخرى بشأن هذه القضية
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  إدارة شؤون قضاء األحداث    
 األطفال  الدولة الطرف أثناء احلوار من أن عدداً قليالً جداً من         ذكرته  تالحظ اللجنة ما      )٧٢

ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء عـدم وجـود حمـاكم            . يف نزاع مع القانون يف جيبويت     
واللجنة قلقة أيضاً بشأن جواز احتجاز أحداث تبلغ        . متخصصة يف مقاضاة اجلاحنني األحداث    

 عاماً لفترات طويلة، ولعدم وجود مرافق مستقلة الحتجاز األطفال مبعزل عـن             ١٣أعمارهم  
  .، وألن العقوبات البديلة للجرائم ختضع للسلطة التقديرية للمحاكمالبالغني
حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل تنفيذ املعايري املتعلقة بقضاء األحداث              )٧٣

 من االتفاقية،   ٣٩، واملادة   ٤٠، واملادة   ٣٧من املادة   ) ب(تنفيذاً تاماً، وال سيما الفقرة      
قواعـد  (الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث       ة النموذجية إضافة إىل قواعد األمم املتحد    

مبـادئ الريـاض    (، ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنـوح األحـداث           )بيجني
). قواعد هافانا (، وقواعد األمم املتحدة حلماية األحداث احملرومني من حريتهم          )التوجيهية

، مراعية يف ذلك تعليق اللجنـة   وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوجه خاص بالقيام مبا يلي        
  :بشأن إدارة شؤون قضاء األحداث) ٢٠٠٧(١٠العام رقم 
  اختاذ مجيع التدابري لوضع نظام قضاء خاص باألطفال؛  )أ(  
اختاذ اخلطوات الالزمة لضمان حصول األشخاص العاملني مع األطفال           )ب(  

  يف نظام القضاء وقضاة األحداث وغريهم على التدريب املناسب؛
اختاذ مجيع التدابري الالزمة، مبا فيها اعتماد سياسة حتدد عقوبات بديلـة              )ج(  

للجاحنني األحداث، لضمان عدم احتجاز األطفال إال للضرورة القصوى وألقصر فتـرة            
  ممكنة من الزمن؛

اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان توافق ظروف االحتجـاز، يف حالـة              )د(  
ع القانون واحترامها حلقوق الطفـل املنـصوص عليهـا يف           اللجوء إىل هذا اإلجراء، م    

االتفاقية، واحلرص على فصل األطفال عن البالغني، سواء خالل فترة االحتجـاز رهـن              
  احملاكمة أو بعدها؛

معاملة األطفال احملتجزين، وضمان    إساءة  اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملنع        )ه(  
جاز، قدر اإلمكان، إىل منو الطفل، والـسهر        أن تفضي الظروف السائدة يف مرافق االحت      

على أالّ تتعرض حقوقهم، مبا فيها احلق يف الزيارة، لالنتهاك، واحلرص على إحالة القضايا              
  اليت هتم األحداث إىل احملاكم يف أسرع وقت ممكن؛

التماس املساعدة التقنية وغريها من أشكال التعاون من فريـق األمـم              )و(  
 الوكاالت املعين بقضاء األحداث الذي يشمل مكتب األمم املتحدة          املتحدة املشترك بني  

املعين باملخدرات واجلرمية، واليونيسيف، ومفوضية األمم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان            
  .ومنظمات غري حكومية
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  محاية الشهود وضحايا اجلرائم    
نيـة  توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تكفل، من خالل أحكام وأنظمة قانو             )٧٤

أو الشهود عليها، مثل األطفـال ضـحايا        /مناسبة، تلقي مجيع األطفال ضحايا اجلرائم و      
االعتداء، والعنف العائلي، واالستغالل اجلنسي واالقتصادي، واالختطـاف، واالجتـار،          

كامـل  شكل  وشهود مثل هذه اجلرائم، احلماية اليت تنص عليها االتفاقية، وبأن تراعي ب           
التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرميـة          مبادئ األمم املتحدة    

 ٢٢ املـؤرخ    ٢٠٠٥/٢٠املرفقة بقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي      (والشهود عليها   
بشأن التدابري العامـة لتنفيـذ      ) ٢٠٠٣(٥وتعليق اللجنة العام رقم     ) ٢٠٠٥يوليه  /متوز

  .اتفاقية حقوق الطفل

  كوك الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسانالتصديق على الص  -٨  
 الربوتوكـولني   ٢٠٠٦يونيـه   /ترحب اللجنة بتوقيع الدولة الطـرف يف حزيـران          )٧٥

االختياريني التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف             
 مبـا   ، باهتمـام  ،ماًاملواد اإلباحية وبشأن إشراك األطفال يف النـزاعات املسلحة، وحتيط عل         

  .أوردته الدولة الطرف بشأن اعتزامها التصديق على كال الصكني قبل هناية العام
تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق علـى الربوتوكـولني االختيـاريني              )٧٦

التفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك األطفال يف النـزاعات املسلحة وبشأن بيع األطفال            
  .ستغالل األطفال يف املواد اإلباحيةوبغاء األطفال وا

وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على التصديق على أي صكوك دولية أخرى              )٧٧
  .حلقوق اإلنسان مل تنضّم إليها بعد

  املتابعة والنشر  -٩  

  املتابعة    
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيـذ هـذه               )٧٨

نفيذاً تاماً باختاذ إجراءات من بينها إحالتها إىل أعضاء جملـس الـوزراء وإىل              التوصيات ت 
الربملان واحلكومات احمللية، عند االقتضاء، كي تنظر فيها بشكل مالئم وتتخذ املزيد مـن    

  .اإلجراءات بشأهنا

  النشر    
توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح على نطاق واسع تقريرها الدوري              )٧٩
ذات الـصلة الـيت     ) املالحظات اخلتامية (اين والردود اخلطية اليت قدمتها والتوصيات       الث

اعتمدهتا اللجنة، وذلك باللغات املتداولة يف البلد، ويف شكل متيسر للجمهـور عامـة              
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ومنظمات اجملتمع املدين وجمموعات الشباب والفئات املهنية ووسائط اإلعالم واألطفال،          
  .شاعة الوعي باالتفاقية وتنفيذها ورصدهاهبدف إثارة املناقشة وإ

  التقرير القادم  -١٠  
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقاريرها الدورية الثالث والرابع واخلامس             )٨٠

وينبغي أال يتجاوز عـدد     . ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٣١ضمن تقرير موحد حبلول     
ع اللجنـة مـن     ـوتتوق). CRC/C/118انظر الوثيقة   ( صفحة   ١٢٠ر  ـصفحات التقري 

الدولة الطرف أن تقدم تقاريرها الدورية بعد ذلك كل مخس سنوات، على النحو املتوخى        
  .يف االتفاقية

وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إىل تقدمي وثيقة أساسية وفقـاً للـشروط               )٨١
لتقدمي التقارير اليت   املتعلقة بالوثيقة األساسية املوحدة الواردة يف املبادئ التوجيهية املنسقة          

اعتمدها االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئات معاهـدات حقـوق اإلنـسان يف              
  ).HRI/MC/2006/3الوثيقة  (٢٠٠٦يونيه /حزيران

  ليتوانيا  -٢٧
 املقدم مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلـق       نظرت اللجنة يف تقرير ليتوانيا األّويل       )١

 يف  (CRC/C/OPSC/LTU/1) ل واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية     ببيع األطفال وبغاء األطفا   
 ١٣٦٩، واعتمـدت يف جلـستها       ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١٨، املعقودة يف    ١٣٤٩جلستها  

(CRC/C/SR.1369) املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٣، املعقودة يف ،.  

  مقدمة    
 تقريرها األويل والردود على قائمة املسائل الـيت         ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف      )٢

 وإن كانت تأسف ألن التقرير      ، يف الوقت املناسب   (CRC/C/OPSC/LTU/Q/1/Add.1)وضعتها  
وتقدر . مل ُيعد مبا يتفق متاماً مع املبادئ التوجيهية اليت حددهتا اللجنة فيما يتعلق بتقدمي التقارير              

  . دار مع وفد الدولة الطرف الذي ميثل قطاعات متعددةاللجنة احلوار الصريح والبناء الذي
مقترنـةً  وُتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية ينبغي قراءهتـا              )٣
املالحظات اخلتامية السابقة اليت اعتمدهتا بشأن تقرير الدولـة الطـرف الـدوري الثـاين               ب

(CRC/C/LTU/CO/2)      املقدم مبوجب الربوتوكول االختيـاري     ، وتقرير الدولة الطرف األويل
  .(CRC/C/OPAC/LTU/CO/1)املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة 
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  مالحظات عامة  -أوالً   

  اجلوانب اإلجيابية    
  :اختاذ التدابري التشريعية والتدابري األخرى التاليةتأخذ اللجنة علماً مع التقدير ب  )٤

يف جمال حظر االجتار باألطفـال وبغـاء األطفـال          التدابري الفعلية املتخذة      )أ(  
واملعاقبة على ارتكاهبما، مبا يف ذلك وضع برنامج ملنع ومكافحة االجتار بالبـشر وتنفيـذه               

  ؛)٢٠٠٨-٢٠٠٥(
اعتماد تدابري حلماية ضحايا االستغالل اجلنسي أو البغاء، مبـا يف ذلـك                )ب(  

 والفتـرة  ٢٠٠٧-٢٠٠٥م للفتـرة  الربنامج الوطين ملنع العنف ضد األطفـال ومـساعدهت     
٢٠١٠-٢٠٠٨.  

  :توقيع الدولة الطرف أو تصديقها على ما يليأخذ اللجنة علماً مع التقدير بكما ت  )٥
 بشأن محاية الطفل والتعاون يف جمال التبين على         ١٩٩٣اتفاقية الهاي لعام      )أ(  

  ؛١٩٩٨أبريل / نيسان٢٩الصعيد الدويل، 
ـ  وق األشخاص ذو  ـاتفاقية حق   )ب(    / آذار ٣٠ة وبروتوكوهلـا يف     ـي اإلعاق

  ؛٢٠٠٧مارس 
 ٦االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن االختفـاء القـسري يف               )ج(  
  ؛٢٠٠٧فرباير /شباط

  .٢٠٠٨اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة بإجراءات مكافحة االجتار بالبشر يف   )د(  

  ياناتالب  -ثانياً   
إلحصائية املوفرة يف تقرير الدولة الطرف والردود على بينما ترحب اللجنة بالبيانات ا      )٦

قائمة املسائل، فإهنا تأسف لنقص البيانات املصنفة وفقاً جلملة أمور منها، اجلـنس والـسن               
  .الريفية ولنقص البحوث يف اجملاالت املشمولة بالربوتوكول االختياري/واملناطق احلضرية

شاملة ومنهجية جلمع البيانات املتصلة     توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية         )٧
. جبميع املسائل املشمولة بالربوتوكول وحتليلها ورصدها وبوضع هذه اآللية موضع التنفيذ          

وينبغي أن ُتصنَّف تلك البيانات وفقاً لعناصر من بينها طبيعة اجلرمية، واجلنس، والـسن،              
  .من األطفالضعيفة لالريفية، مع إيالء اهتمام خاص للفئات ا/واملناطق احلضرية



CRC/C/49/3 

GE.10-41003 54 

  تدابري التنفيذ العامة  -ثالثاً   

  خطة العمل الوطنية    
، ٢٠٠٨-٢٠٠٥بينما ترحب اللجنة بربنامج منع ومكافحة االجتار بالبشر للفتـرة             )٨

فإهنا تشعر بالقلق لعدم وجود خطة عمل تتصل ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالهلم يف               
  .املواد اإلباحية

ة الدولة الطرف بوضع خطة عمل وطنية ملعاجلة كافة املسائل الـيت            توصي اللجن   )٩
يغطيها الربوتوكول االختياري معاجلة شاملة وإتاحة املوارد البـشرية واملاليـة الكافيـة             

وينبغي للدولة الطرف، عند القيام بذلك، إيالء عناية خاصة لتنفيذ مجيع أحكام            . لتنفيذها
اإلعالن وبرنامج العمل وااللتزام العاملي املعتمدين يف        مع مراعاة    ،الربوتوكول االختياري 

املؤمترين العامليني األول والثاين ملكافحة االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال واملعقودين           
  . على التوايل٢٠٠١ و١٩٩٦يف ستكهومل ويوكوهاما يف 

  الرصد املستقل    
، ٢٠٠٠وق الطفل يف عام     ترحب اللجنة بإنشاء مكتب أمني مظامل معين حبماية حق          )١٠

وباستجابة الدولة الطرف لبعض من التوصيات الواردة يف تقرير أمني املظامل بشأن مسألة بيع              
كما تالحظ اللجنة أن أمني املظامل أعد       . األطفال وبغاء األطفال واستغالهلم يف املواد اإلباحية      

فال من ضحايا االجتار     مقترحات لعرضها على الربملان واحلكومة بشأن حالة األط        ٢٠٠٧يف  
  .والبغاء يف ليتوانيا

توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف الوقت املناسب يف التوصيات املقدمة من              )١١
أمني املظامل املعين حبقوق الطفل ومبواصلة تزويد أمني املظامل مبوارد بشرية وماليـة كافيـة               

  .تياريملمارسة واليته، مبا يف ذلك رصد تنفيذ الربوتوكول االخ

  النشر والتدريب    
بينما ترحب اللجنة بشىت أنشطة التدريب والنشر اليت تضطلع هبا الدولة الطرف يف               )١٢

جمال االجتار بالبشر، مبن فيهم األطفال، فإهنا ال تزال تشعر بالقلق ألن اجلهود الرامية إىل رفع                
توكول االختيـاري وإىل    مستوى الوعي بني الفئات املهنية ذات الصلة وعامة اجلمهور بالربو         

 التدريب املالئم إىل موظفي الشرطة والقضاة واملدعني العامني واألخصائيني االجتماعيني وفريت
الذين يعملون مع األطفال ومن أجلهم، جهود غري منهجيـة وال تغطـي مجيـع جمـاالت                 

  .الربوتوكول االختياري
 التدريب والنـشر وأن     توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز أنشطتها يف جمايل          )١٣

ختصص موارد كافية لوضع مواد ودورات تدريبية يف مجيع اجملاالت املشمولة بالربوتوكول         



CRC/C/49/3 

55 GE.10-41003 

االختياري جلميع املهنيني ذوي الصلة، مبن فيهم أفراد الـشرطة واملـدعون العـامون،              
ني والقضاة واملوظفون الطبيون، والعاملون يف وسائط اإلعالم وغريهم من املهنيني املعنـي           

 من  ٢كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، يف ضوء الفقرة           . بتنفيذ هذه األنشطة  
 بنشر أحكام الربوتوكول االختياري علـى نطـاق         ، من الربوتوكول االختياري   ٩املادة  

واسع، وال سيما يف صفوف األطفال وأسرهم، وذلك عن طريق مجلة أمور من بينها وضع 
عية طويلة األمد وتوفري التدريب بشأن التدابري الوقائيـة         مناهج دراسية وشن محالت تو    

واآلثار الضارة النامجة عن اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول االختيـاري، ومـشاركة             
  .اجملتمع احمللي، وال سيما األطفال والضحايا من األطفال

  ختصيص املوارد    
خلدمات املتاحـة لألطفـال     تالحظ اللجنة مع القلق التفاوتات يف مستوى وجودة ا          )١٤

ضحايا اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول االختياري حسب توافر املوارد البشرية واملاليـة             
  .لدى حكومة البلدية املعنية

تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن ختصيص موارد كافيـة علـى حنـو                 )١٥
ة بالربوتوكول االختياري، وبوجـه     منصف يف كافة أحناء البلد لتنفيذ مجيع اجملاالت املشمول        

خاص من خالل توفري املوارد البشرية واملالية الالزمة لوضع وتنفيذ برامج هتدف إىل منـع               
وقوع اجلرائم اليت يشملها الربوتوكول االختياري والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها وتوفري           

  . وإعادة إدماجهم يف اجملتمعاحلماية للضحايا والعمل على تعافيهم بدنياً ونفسياً واجتماعياً

  منع بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالهلم يف املواد اإلباحية  -رابعاً   

  التدابري املتخذة ملنع وقوع اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول االختياري    
الذي يسعى إىل تعزيز    ة األسرية،   تالحظ اللجنة أن الربملان أقر مفهوم الدولة للسياس         )١٦

غري أهنا تشعر بالقلق ألن تنفيذ هذا املفهوم قد يؤدي إىل           ". املؤسسة املوحدة لألسرة  "ودعم  
 وهو  ،التقييد الشديد إلتاحة املعلومات واخلدمات املالئمة املتعلقة بالصحة اإلجنابية للمراهقني         

  .ما سريتب عواقب السلبية لألطفال املعنيني بالربوتوكول االختياري
أن تضمن، عند تنفيذ مفهوم الدولـة للـسياسة         بالدولة الطرف   توصي اللجنة     )١٧

ات املالئمة املتعلقة بالصحة اإلجنابيـة للمراهقني، وأن ـاألسرية، إتاحة املعلومات واخلدم
ال من ضحايا اجلرائم املشار إليها      ـات اخلاصة لألطف  ـتستجيب بشكل خاص لالحتياج   

م، وأن تضمن احتـرام     ـم وإعادة تأهيله  ـيف الربوتوكول االختياري فيما يتعلق بتعافيه     
  .مجيع حقوقهم
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ويساور اللجنة قلق شديد إزاء املعلومات الواردة يف تقرير الدولة الطرف واليت تفيد               )١٨
األطفال دون الثامنة عشرة من العمر، وخاصة الفتيات املراهقات الالئـي يعـشن يف              "بأن  

عايتهم، أو دور حكومية وغري حكومية      مدارس داخلية خاصة، أو يف دور تعليم األطفال ور        
لرعاية األطفال، أو يف أسر معرضة ملخاطر اجتماعية، كثرياً جداً ما يصبحون ضحايا لالجتار              

  ".بالبشر، والبغاء، واالستغالل يف املواد اإلباحية
وتالحظ اللجنة اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف للحـد مـن الفقـر واإلقـصاء                 )١٩

فة ضحايا للجرائم   ين من فئات ضع   واحلؤول دون أن يصبح األطفال املنحدر     االجتماعي بغية   
إال أن اللجنة تشعر بالقلق ألن التدابري الوقائية اهلادفة         . املشار إليها يف الربوتوكول االختياري    

إىل مكافحة استغالل األطفال وكذلك برامج إذكاء الوعي ببيع األطفال وبغـاء األطفـال              
د اإلباحية فضالً عن التدابري املتخذة لتحديد أسباب املشكلة ونطاقهـا ال            واستغالهلم يف املوا  

تزال حمدودة، ال سيما فيما يتعلق باألطفال الذين يعيشون يف الفقر واألطفال الذين يعيشون              
  .يف مؤسسات الرعاية

  :تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي  )٢٠
ت اليت سبق اختاذها وبـشأن طبيعـة        إجراء حبوث بشأن آثار اإلجراءا      )أ(  

ونطاق استغالل األطفال، مبا يف ذلك يف البغاء ويف املواد اإلباحية، من أجل حتديد فئات               
  األطفال املعرضني ملخاطر وملعاجلة األسباب اجلذرية هلذه املشكلة؛

على أساس الدراسة املذكورة أعاله، اعتماد هنج أمشـل وذي أهـداف              )ب(  
ع األطفال وبغاء األطفال واستغالهلم يف املواد اإلباحية، وذلك بـإدراج           أوضح ملعاجلة بي  

   من األطفال؛الضعيفةاملنع والتعايف وتدابري إعادة اإلدماج، مع تركيز خاص على الفئات 
السعي، بغرض زيادة الوقاية الفعالة يف اجملاالت اليت يغطيها الربوتوكول،            )ج(  

نظمات من بينها، منظمة األمم املتحـدة للطفولـة         للحصول على املساعدة التقنية من م     
  .وغريها من املنظمات والوكاالت الدولية

  بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالهلم يف املواد اإلباحيةحظر   -خامساً   

  القوانني واللوائح اجلنائية أو العقابية القائمة    
ائي وقـانون اإلجـراءات      القانون اجلن  علىترحب اللجنة بالتعديالت اليت أُدخلت        )٢١

اجلنائية، واليت هتدف إىل حتقيق االتساق مع الربوتوكول االختياري بعد التصديق عليه، مبا يف              
ذلك حتميل مسؤولية جنائية أكرب لألشخاص الطبيعيني وكذلك االعتباريني الذين يـستغلون            

ن القانون اجلنـائي يف     ومع ذلك، تظل اللجنة قلقة أل     . األطفال يف البغاء أو يف املواد اإلباحية      
 مـن الربوتوكـول     ٣الدولة الطرف ال جيرم مجيع األفعال واألنشطة املـذكورة يف املـادة             
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وتالحظ اللجنة بشكل خاص عدم وجود تعريف يف القـانون اجلنـائي لبغـاء              . االختياري
  .األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

 وخاصة القانون اجلنائي، جلعلـه      ،ع تشريعها توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراج       )٢٢
متوافقاً متاماً مع الربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك وضع تعاريف لبغاء األطفال واستغالل             

  .من الربوتوكول االختياري) ج(و) ب(٣األطفال يف املواد اإلباحية، متاشياً مع الفقرة 

  قانون التقادم    
قانونية بالنسبة للجرائم املشار إليها يف الربوتوكـول        تالحظ اللجنة فترات التقادم ال      )٢٣

االختياري، ويقلقها أن فترات التقادم يف بعض األحوال قصرية للغاية وأنه ال ميكن مباشـرة               
  .املالحقة القانونية بالنظر إىل صغر سن الضحية

توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر يف طول فترة التقـادم بالنـسبة               )٢٤
م املشار إليها يف الربوتوكول االختياري حبيث ال تبدأ إال بعد بلـوغ الطفـل               للجرائ

  .الضحية سن الرشد

  الوالية القضائية وتسليم اجملرمني    
الدولة الطرف ختضع استدراج األطفال وبيعهم للوالية القضائية كون  ترحب اللجنة ب    )٢٥

العاملية ال ينطبـق علـى اجلـرائم        العاملية، ولكنها تأسف ألن نطاق تطبيق الوالية القضائية         
  .األخرى املشار إليها يف الربوتوكول االختياري

توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف اختاذ تدابري لتوسيع نطاق واليتها القضائية      )٢٦
العاملية حبيث تشمل مجيع اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول االختياري، وبإلغاء اشتراط            

  .اإلجراميالعمل ازدواجية 

  محاية حقوق األطفال الضحايا  -سادساً   

  التدابري املتخذة حلماية حقوق ومصاحل األطفال ضحايا اجلرائم احملظورة مبوجب الربوتوكول    
التدابري القانونية املتخذة حلماية حقوق ومصاحل      تأخذ اللجنة علماً مع التقدير بشىت         )٢٧

الوحـدة القـضائية املتخصـصة      بى القضائية، و  األطفال الضحايا والشهود أثناء سري الدعو     
املستقلة القادرة على التعامل مع األطفال من ضحايا اجلرائم املتصلة بالربوتوكول، غـري أن              

تعرب عن أسـفها     اللجنة تالحظ مع القلق أن هذه التدابري استنسابيه وليست إلزامية، كما          
لضحايا والبيانات املتعلقـة بتعـويض      لنقص املعلومات عن الربامج امللموسة لتعايف األطفال ا       

  .الضحايا مالياً
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توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة تعزيز جهودها الرامية إىل جعل تـشريعاهتا              )٢٨
وإجراءاهتا اإلدارية أكثر اتساقاً مع الربوتوكول االختياري، وباالسترشاد يف هذا الصدد           

قة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها األمور املتعل  باملبادئ التوجيهية بشأن العدالة يف    
وعلى وجه اخلصوص أن تقوم     ) ٢٠٠٥/٢٠ قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي رقم    (

  :مبا يلي
 من الربوتوكول االختيـاري،     ٨ من املادة    ١أن تواصل، يف ضوء الفقرة        )أ(  

 اجلرائم احملظورة   تعزيز تدابريها مبا يف ذلك تشريعاهتا حلماية حقوق ومصاحل األطفال ضحايا          
  مبوجب الربوتوكول االختياري والشهود عليها يف مجيع مراحل عملية العدالة اجلنائية؛

أن تواصل تطوير خدمات الرعاية الطبية والنفسية املتخصصة لألطفـال            )ب(  
 من الربوتوكول تدابري ترمي إىل تقدمي كل املساعدة         ٩الضحايا، وأن تتخذ يف ضوء املادة       

ألطفال الضحايا، مبا يف ذلك إعادة إدماجهم االجتمـاعي وتعـافيهم البـدين             املالئمة ل 
والنفسي، بوسائل منها ضمان توافر املهنيني العاملني مع األطفـال الـضحايا وإمكانيـة        

  االستعانة هبم يف مجيع أرجاء البلد؛
أن تتخذ تدابري لضمان توفري التدريب املالئم، وال سيما على الصعيدين             )ج(  

وين والنفسي، لألشخاص العاملني مع األطفال ضحايا اجلـرائم احملظـورة مبوجـب             القان
   من الربوتوكول االختياري؛٨ من املادة ٤الربوتوكول االختياري، وفقاً للفقرة 

 وخصوصاً بدعم   ،أن تواصل وتعزز التعاون مع املنظمات غري احلكومية         )د(  
  فري خدمات مناسبة لألطفال الضحايا؛أنشطة الدعوة واجلهود اليت تضطلع هبا من أجل تو

ملساعدة األطفال عن طريق عدة أمور منها       القائم  اخلط اهلاتفي   أن تدعم     )ه(  
ختصيص موارد كافية وضمان أن يكون مؤلفاً من ثالثة أرقام ومتاحاً على مدار الـساعة               

  وجمانياً ملساعدة األطفال الضحايا؛
جـراءات  اإلنية االستفادة مـن     أن تكفل جلميع األطفال الضحايا إمكا       )و(  

 دومنا متييز، التعويض عن األضرار اليت يلحقها هبـم املـسؤولون            ،ناسبة، وأن يلتمسوا  امل
  . من الربوتوكول االختياري٩ من املادة ٤ وفقاً للفقرة ،قانوناً
وتعرب اللجنة عن قلقها ألن األطفال ضحايا اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكـول               )٢٩

 سنة  ١٧ و ١٦ي ميكن حتميلهم املسؤولية، مبن فيهم األطفال ضحايا البغاء البالغون           االختيار
  .من العمر الذين ميكن أن يتعرضوا لغرامات إدارية

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري املمكنة لتاليف وصم األطفال              )٣٠
 وعلى إجراء مجيع التعديالت     ضحايا اجلرائم املشمولة بالربوتوكول وهتميشهم اجتماعياً،     

  .التشريعية الالزمة لضمان عدم جترمي هؤالء األطفال وال معاقبتهم
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  املساعدة والتعاون الدوليان  -سابعاً
بينما تسلم اللجنة بالتدابري الفعلية اليت اختذهتا الدولة الطـرف ملكافحـة االجتـار                )٣١

ول حبر البلطيق، فإهنا تشعر بالقلق ألنه،       باألطفال وبغاء األطفال، بالتعاون الوثيق مع جملس د       
توجد آليات للتعاون القـانوين الـدويل تتـصل          ال"وفقاً ملا جاء يف تقرير الدولة الطرف،        

  ".باألنشطة اجلنائية املشار إليها يف الربوتوكول
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة لتعزيز التعاون الـدويل              )٣٢

يبات متعددة األطراف وإقليمية وثنائية ملنع املسؤولني عن ارتكاب بيع األطفال           بوضع ترت 
وبغاء األطفال واستغالهلم يف املواد اإلباحية من ارتكاب تلك األفعال والتحقيق معهـم             

  .وإعادهتم إىل الوطن ومقاضاهتم ومعاقبتهم

  املتابعة والنشر  -ثامناً   

  املتابعة    
طرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هـذه          توصي اللجنة الدولة ال     )٣٣

التوصيات تنفيذاً كامالً، بطرق من بينها، إحالتها إىل الوزارات ذات الصلة، والربملـان              
  .والسلطات احمللية للنظر فيها على النحو الواجب واختاذ املزيد من اإلجراءات بشأهنا

  النشر    
الردود اخلطية املقدمة مـن الدولـة الطـرف         توصي اللجنة بأن يتاح التقرير و       )٣٤

اليت اعتمدهتا اللجنة على نطاق واسع، مبا       ) املالحظات اخلتامية (والتوصيات ذات الصلة    
، لعامة اجلمهـور، ومنظمـات      )احلصر على سبيل املثال ال   (يف ذلك عن طريق اإلنترنت      

ف إثارة النقاش حـول     اجملتمع املدين، وجمموعات الشبيبة، والفئات املهنية واألطفال هبد       
  .الربوتوكول االختياري وزيادة الوعي به، وتنفيذ أحكامه ورصد تطبيقه

  قادمالتقرير ال  -تاسعاً   
، أن تـدرج    ١٢ من املـادة     ٢تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف، عمالً بالفقرة          )٣٥

يـة  معلومات إضافية بشأن تنفيذ الربوتوكول يف تقريرها الدوري الرابع يف إطـار اتفاق            
  . من االتفاقية٤٤حقوق الطفل، عمالً باملادة 

  بوتان  -٢٨
 ١٣٥٣يف جلستيها ) CRC/C/BTN/2(نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الثاين لبوتان   )١
، ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٢، املعقودتني يف    )CRC/C/SR.1354 و CRC/C/SR.1353 (١٣٥٤و
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أكتـوبر  / تـشرين األول   ٣يف  ، املعقودة   )CRC/C/SR.1369 (١٣٦٩واعتمدت يف جلستها    
  :، املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٨

  مقدمة  -ألف   
ترحب اللجنة بتقدمي التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف، وبالردود الكتابية علـى              )٢

، وباحلوار البناء الذي دار مـع  )CRC/C/BTN/Q/2/Add.1(قائمة املسائل اليت وضعتها اللجنة   
بيد أن اللجنة تأسف للتأخر احلاصـل يف        . الذي ميثل قطاعات متعددة   الوفد الرفيع املستوى    

  . تقدمي التقرير الثاين

  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
  هبدف املتخذةاعتماد عدد من التدابري التشريعية والربناجمية       تالحظ اللجنة مع التقدير       )٣

  :وهي تشملتنفيذ االتفاقية، 
 وإدراج أحكام حمـددة ختـص       ٢٠٠٨ه  يولي/ متوز ١٨اعتماد الدستور يف      )أ(  

  حقوق الطفل فيه؛
، ويف قـانون    ٢٠٠٤إدراج أحكام تتصل بالطفل يف قانون العقوبات لعام           )ب(  

  ؛٢٠٠١اإلجراءات املدنية واجلنائية لعام 
 عامـاً   ١٨، الذي يكرس سـن      ٢٠٠٧اعتماد قانون العمل والعمالة لعام        )ج(  

   عمل األطفال؛ كحد أدىن لسن العمالة وحيظر أسوأ أشكال
   عاماً؛١٨إىل احلد األدىن لسن التجنيد الطوعي يف القوات املسلحة رفع   )د(  
  .٢٠٠٧إنشاء وحدة محاية املرأة والطفل داخل جهاز الشرطة يف عام   )ه(  

 إىل اتفاقية عام ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١٨وترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف يف         )٤
  .ج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام حلظر استعمال وتكديس وإنتا١٩٩٧

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم   

  )٤٤ من املادة ٦، والفقرة ٤٢ و٤املادتان ( تدابري التنفيذ العامة  -١  

  التشريعات    
، وقانون  ٢٠٠٤، وقانون العقوبات لعام     ٢٠٠٨ترحب اللجنة باشتمال دستور عام        )٥

وعالوة علـى   .  على أحكام صرحية بشأن األطفال     ،٢٠٠١ية واجلنائية لعام    اإلجراءات املدن 
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بيد أهنا تعرب عن قلقهـا مـن        . ذلك، ترحب اللجنة بإدراج احلقوق األساسية يف الدستور       
 دون مربر لتقييد هذه احلقوق، وذلـك باعتمـاد          ٧ من املادة    ٢٢إمكانية استخدام الفقرة    

ن املتوقع اعتماد مشروع قانون رعاية الطفل ومحايته        وتالحظ اللجنة أنه م   . تشريعات جديدة 
  .٢٠٠٨حبلول هناية عام 

اليت تقضي  ) ١٣، الفقرة   CRC/C/15/Add.157(وتكرر اللجنة توصيتها السابقة       )٦
وتوصي اللجنة بأن   . باعتماد قانون شامل بشأن الطفل يتضمن مبادئ االتفاقية وأحكامها        

ن رعاية الطفل ومحايته مع االتفاقيـة، كمـا         تضمن الدولة الطرف تنسيق مشروع قانو     
  .تشجع اللجنة على اإلسراع باعتماد هذا القانون

  التنسيق    
باعتبارها ،  ٢٠٠٤ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية املعنية باملرأة والطفل يف عام             )٧

 مببادرات  وتقر اللجنة . اآللية الوطنية املكلفة بتنسيق اإلجراءات املتخذة حلماية حقوق الطفل        
بيد أهنا تالحظ . اللجنة الوطنية املعنية باملرأة والطفل اليت ترمي إىل حتسني رصد تنفيذ االتفاقية      

  .أنه ال يزال يتعني إجراء تقييم ألعمال هذه اللجنة الوطنية
توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف دعم أعمال اللجنة الوطنية املعنية باملرأة              )٨

تزويدها باملوارد البشرية واملالية الكافية، مبـا يـشمل االضـطالع           والطفل وأن تضمن    
  . بالتنسيق على الصعيد احمللي

   خطة العمل الوطنية
 أحكام االتفاقية يف خطة العمل الوطنية املعنيـة         ه جيري اآلن إدماج   تالحظ اللجنة أن    )٩

 وضع هنج يقوم    بيد أهنا تأسف لعدم وجود خطة وطنية تعىن باألطفال وترمي إىل          . باجلنسني
  . حقوق الطفلإعمال على احلقوق الشاملة ويرمي إىل 

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بإعداد خطة عمـل وطنيـة لألطفـال                )١٠
، بغيـة   األطفـال بالتشاور مع اجملتمع املدين ومجيع القطاعات املعنية بتعزيز ومحاية حقوق           

 يف ذلك أموراً منها خطة العمـل املعنونـة      تنفيذ مبادئ االتفاقية وكافة أحكامها، مراعية     
مـايو  /اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف دورهتا االسـتثنائية يف أيـار          " عامل صاحل لألطفال  "

كمـا توصـي اللجنـة      . ٢٠٠٧، واستعراض منتصف املدة الذي أجرته عام        ٢٠٠٢
حد سواء بتخصيص ما يكفي من موارد بشرية ومالية على الصعيدين الوطين واحمللي على           

  .لتنفيذ خطة العمل الوطنية املعنية باألطفال

  الرصد املستقل    
ترحب اللجنة باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف لتحسني رصد تنفيـذ االتفاقيـة               )١١

بيد أن  . وإتاحة آلية للشكاوى لصاحل األطفال من خالل اللجنة الوطنية املعنية باملرأة والطفل           
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قها الوارد يف املالحظات اخلتامية السابقة لعدم وجود مؤسـسة          اللجنة تكرر اإلعراب عن قل    
  .وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان تعىن برصد االتفاقية وتعزيزها

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بإنشاء مؤسسة وطنية مـستقلة حلقـوق               )١٢
ر اجلمعيـة   قـرا (املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية     اإلنسان، يف امتثال تام ملبادئ باريس       

وينبغي أن تكون   ). ، املرفق ١٩٩٣ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٤٨/١٣٤العامة  
هذه املؤسسة متاحة لألطفال ومزودة باملوارد البشرية واملالية الكافية لتلقـي شـكاوى             
األطفال املتعلقة بانتهاكات حقوقهم واملقدمة منهم أو بامسهم ورصدها والتحقيق فيهـا،            

ويف هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف        . ية بسبل االنتصاف  فضالً عن التوص  
بشأن دور املؤسسات الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان       ) ٢٠٠٢(٢إىل تعليقها العام رقم     

  .يف جمال تعزيز حقوق الطفل ومحايتها

  ختصيص املوارد    
 للدولة الطـرف    تالحظ اللجنة مع االرتياح ختصيص جزء كبري من النفقات العامة           )١٣

للصحة والتعليم، وبروز قطاع التعليم ضمن القطاعات ذات األولويـة يف احلـصول علـى               
بيد أن اللجنة تأسف لعدم إجراء تقييم منتظم ألثر خمصصات امليزانيـة            . املساعدات اخلارجية 

  . على إعمال حقوق الطفل
ة من نفقاهتـا    حتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة ختصيص نسبة مئوية عالي           )١٤

العامة للتعليم والصحة وإجراء تقييمات للمخصصات املوجهة حتديداً لألطفال ولتنفيـذ           
  .االتفاقية

  التعاون مع اجملتمع املدين    
تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف تدرك أمهية الدور الذي تؤديـه املنظمـات غـري                 )١٥

صدها وتقييمها، وترحب بـإدراج     احلكومية يف االضطالع بالربامج املتصلة حبقوق الطفل ور       
بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها من       . ممثلي اجملتمع املدين يف اللجنة الوطنية املعنية باملرأة والطفل        

  . قد يؤدي إىل فرض قيود على منظمات اجملتمع املدين٢٠٠٧أن قانون اجملتمع املدين لعام 
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )١٦

لى إنشاء منظمات اجملتمع املدين دون فرض قيود ال مـربر           أن تشجع ع    )أ(  
هلا، وتشرك املنظمات غري احلكومية القائمة على احلقوق والعاملة مع األطفـال أو مـن               

  أجلهم بشكل منتظم طوال مجيع مراحل تنفيذ االتفاقية؛ 
أن تلتمس مساعدة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة األمم املتحدة            )ب(  

  .فولة لبناء قدرات منظمات اجملتمع املدين غري احلكومية املعنية حبقوق األطفالللط
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  مجع البيانات    
يسر اللجنة أن تالحظ أن املكتب الوطين لإلحصاء يعد حالياً قاعدة بيانات لتصنيف               )١٧

، اليت  ٢٠٠٥وتقر أيضاً بإجناز عملية التعداد الوطين للسكان واملساكن يف عام           . اإلحصاءات
بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لعـدم وجـود         . ققت مبساعدة صندوق األمم املتحدة للسكان     حت

  .  بيانات كافية وموثوق هبا حىت اآلن تتعلق باألطفال وبتنفيذ احلقوق اخلاصة هبم
توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف إعداد قاعدة بيانات بغية تقيـيم تنفيـذ                )١٨

اً بأن تقوم الدولة الطرف بإنشاء قاعدة بيانات مركزية         وتوصي أيض . اتفاقية حقوق الطفل  
وطنية بشأن األطفال، بغية احلصول على بيانات مصنفة، مبا فيها تلك املتعلقة بالـصحة              
والتعليم مع التركيز على الفئات الضعيفة، مثل أطفال الالجئني، واألطفال الذين يفتقدون 

، واألطفـال ضـحايا     )هلوتشامباس( نيبايل   الرعاية األبوية، واألطفال املنحدرين من أصل     
ويف هذا الصدد، تـشجع اللجنـة الدولـة    . العنف واالستغالل اجلنسي وعمل األطفال   

  ).اليونيسيف(الطرف على التماس املساعدة التقنية من منظمة األمم املتحدة للطفولة 

  نشر االتفاقية، وأنشطة التدريب    
ولة الطرف بترمجة التوصيات السابقة للجنـة إىل  تالحظ اللجنة مع االرتياح قيام الد      )١٩

بيد أن اللجنة تالحظ عـدم    . البوتانية ونشرها يف صفوف موظفي احلكومة ووسائط اإلعالم       
  .ترمجة االتفاقية إىل اللغات احمللية وعدم إدراجها يف املناهج املدرسية

األطفـال  توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز جهودها لضمان معرفة             )٢٠
. واآلباء وقادة اجملتمعات احمللية والزعماء الدينيني لالتفاقية وفهمهم هلا على نطاق واسـع   
. وتوصي اللجنة بترمجة االتفاقية واملالحظات اخلتامية إىل اللغـات احملليـة ذات الـصلة          

وعالوة على ذلك، توصي اللجنة بإدراج التثقيف يف جمال حقوق اإلنـسان يف املنـاهج               
ة الرمسية يف مجيع مستويات التعليم، وبتنظيم الدولة الطـرف حلمـالت توعيـة              املدرسي

  .للجمهور تويل اهتماماً خاصاً لذوي املهارات املتدنية يف جمال القراءة والكتابة
تالحظ اللجنة أنه قد مت االضطالع بسلسلة من الدورات التدريبية املوجهة لـصاحل               )٢١

 وتالحظ أن احلكومة قد تعاونت مع اليونيسيف يف إعـداد           الفئات املهنية واآلباء واألطفال،   
  .مواد تروجيية عن االتفاقية

توصي اللجنة بتعزيز التدريب املنتظم جلميع الفئات املهنية اليت تعمل من أجـل               )٢٢
األطفال ومعهم، مبن فيهم املعلمون، والشرطة، واحملامون، والقضاة، وموظفو الـصحة،           

 ووسائط اإلعالم، والعاملون يف األديرة ومؤسسات رعايـة         واألخصائيون االجتماعيون، 
وتقترح اللجنة أن تلتمس الدولـة      . الطفل، ومبا يشمل العاملني يف املناطق الريفية والنائية       

  .الطرف املساعدة التقنية من اليونيسيف فيما يتعلق بالتوصيات الواردة أعاله
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  تعريف الطفل  -٢  
  .حمللية ال تزال تفتقر إىل وجود تعريف واضح للطفلتالحظ اللجنة أن التشريعات ا  )٢٣
اليت تقـضي بـأن     ) ٢٧، الفقرة   CRC/C/15/Add.157(تكرر اللجنة توصيتها      )٢٤

تواصل الدولة الطرف مراجعة تشريعاهتا لضمان أن يتفق كلّ مـن تعريـف الطفـل               
ف حمايداً  ومتطلبات احلد األدىن للعمر مع مبادئ االتفاقية وأحكامها، وأن يكون التعري          

وتوصي اللجنة بوجه خاص أن تعتمد الدولة       . للجنسني، وصرحياً ونافذاً حبكم القانون    
الطرف حكماً واضحاً بشأن تعريف الطفل يف قانوهنا املتعلق برعاية الطفل ومحايته، وهو         

  .القانون الذي تقرر اعتماده

  املبادئ العامة  -٣  

  عدم التمييز    
، الضعفاءة األطفال   ـالطرف تبذل جهوداً لتحسني حال    ة  ـتالحظ اللجنة أن الدول     )٢٥

بيد أهنا ال   . يعيشون يف املناطق الريفية والنائية، واألطفال ذوو اإلعاقة       األطفال الذين   ال سيما   
تزال تشعر بالقلق من التمييز بني اجلنسني، ونقص اخلدمات املوجهة لألطفال ذوي اإلعاقة،             

ريفية واملناطق احلضرية، ومعاناة األطفال املنحدرين من أصل        والفجوة يف املوارد بني املناطق ال     
نيبايل من الفروق املوجودة يف جمال التمتع باحلقوق، وخاصة فيما يتعلق حبقهم يف احلـصول               

  .على جنسية ويف التعليم واخلدمات الصحية
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )٢٦

التشريعات أو إلغاؤها عند االقتضاء،     أن تتخذ تدابري فعالة، مبا فيها سن          )أ(  
 من االتفاقية، يف مجيع جماالت احلياة، املدنية منها ٢ملنع التمييز والقضاء عليه، وفقاً للمادة 

  واالقتصادية واالجتماعية والثقافية؛
أن تضع آليات وإجراءات متيسرة وفعالة لرصد الـشكاوى املتعلقـة             )ب(  

ان من التـسجيل  ـل يف حاالت احلرم ـالستئناف العاج كا(ا ومعاجلتها   ـبالتمييز وتلقيه 
  ؛)يف املدارس

أن تتخذ كافة التدابري املالئمة، مثل احلمالت الشاملة لتثقيف اجلمهور،            )ج(  
  .ملنع املواقف السلبية للمجتمع جتاه خمتلف الفئات العرقية ومكافحتها

  مصاحل الطفل الفضلى    
. عات الوطنية تتضمن مبدأ مصاحل الطفل الفضلى  تالحظ اللجنة مع التقدير أن التشري       )٢٧

  .بيد أهنا تشعر بالقلق من عدم تطبيق هذا املبدأ العام تطبيقاً كامالً يف الواقع العملي
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توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف املزيد من التدابري الراميـة إىل ضـمان                )٢٨
 تـشريعاهتا وسياسـاهتا     إدماج مبدأ مصاحل الطفل املثلى على النحو الواجب يف تنفيـذ          

  .وبراجمها، وكذلك يف القرارات اإلدارية والقضائية

  احترام آراء الطفل    
تالحظ اللجنة مع التقدير اجلهود اليت اختذهتا الدولة الطرف لتعزيـز احتـرام رأي                )٢٩

الطفل، مثل وضع اإلجراءات املالئمة للطفل وإعطاء األطفال فرصة االسـتماع إلـيهم يف              
وترحب اللجنة أيضاً بإشراك األطفال يف إعداد الدراسات مـن          . اجلنائية واملدنية اإلجراءات  

بيد . خالل إجراء مقابالت مالئمة لألطفال وتنظيم دورات تدريبية للمعنيني برعاية األطفال          
أن اللجنة تشعر بالقلق لكون بعض املمارسات واملواقف العرفية ال تزال حتد مـن اإلعمـال        

  .  من االتفاقية١٢اع إىل األطفال مبا يتناىف مع املادة الكامل حلق االستم
  : توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )٣٠

أن تعزز وتيسِّر، داخل األسرة ويف املدرسة وكـذلك يف اإلجـراءات              )أ(  
القضائية واإلدارية، احترام آراء األطفال ومشاركتهم يف كافة املسائل اليت هتمهم، علـى           

  لورة آرائهم اخلاصة، وعلى حسب أعمارهم ودرجة نضجهم؛ حسب قدرهتم على ب
أسلوباً منهجياً لزيادة توعية اجلمهـور حبقـوق األطفـال يف           تستنبط    )ب(  

املشاركة، وأن تشجع على احترام آرائهم داخل األسرة ويف املدرسة ومؤسسات الرعاية            
  واألديرة واجملتمع احمللي ويف النظام اإلداري والقضائي؛

ة يف يوم مناقشتها العامـة يف       ـتراعي التوصيات اليت اعتمدهتا اللجن    أن    )ج(  
  . بشأن احلق يف االستماع إىل آراء الطفل٢٠٠٦عام 

) أ(والفقـرة    ،١٩، واملادة   ١٧ -١٣ ، واملواد ٨ و ٧تان  املاد( احلقوق واحلريات املدنية    -٤  
  ) من االتفاقية٣٧من املادة 

  تسجيل املواليد    
نه يتعني حبكم القانون تسجيل مجيع األطفال املولودين يف البيوت يف           تالحظ اللجنة أ    )٣١

بيد . يف غضون شهر واحد من تاريخ الوالدة      ) رئيس املقاطعة (مكتب إدارة األحياء احلضرية     
 نقـص   ألنسلطة مركزية تضطلع بتسجيل الـوالدات و      لعدم وجود   أن اللجنة تشعر بالقلق     

  . صول األطفال على التعليمشهادات تسجيل املواليد قد حيول دون ح
توصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بتعزيز اهلياكـل املؤسـسية وبزيـادة               )٣٢

، وذلك  يتطويرها حبيث تكون متاحة وجمانية حىت يتسىن تنفيذ تسجيل املواليد بشكل فعل           
عن طريق إدخال وحدات متنقلة على سبيل املثال، خاصة يف املناطق الريفيـة والنائيـة،               
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وتوصي اللجنة  . دف ضمان إمتام تسجيل مجيع األطفال املولودين داخل اإلقليم الوطين         هب
التسجيل عائقاً حيـول دون االلتحـاق       عدم  كذلك بأن تكفل الدولة الطرف أالّ يشكل        

وتوصي اللجنة بأن تلتمس الدولة الطرف مساعدة تقنية من اليونيسيف لتنفيذ           . باملدرسة
  .هذه التوصيات

  هلويةاجلنسية وا    
الشروط التقييدية املفروضة الكتساب اجلنـسية البوتانيـة،   إزاء تشعر اللجنة بالقلق      )٣٣

وتالحظ أن الدستور يشترط أن حيمل كال األبوين اجلنسية البوتانية حىت يكتـسب الطفـل               
بالقلق بشأن األطفـال    تشعر اللجنة   ونتيجة للشروط التقييدية املتعلقة باجلنسية،      . جنسيتهما

  .ني ألن يكونوا عدميي اجلنسية أو الذين هم من عدميي اجلنسيةاملعرض
  :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  )٣٤

أن تتخذ التدابري الالزمة اليت تكفل أال يكون أي طفل عدمي اجلنسية أو               )أ(  
   من االتفاقية؛٧أالّ يكون عرضة النعدامها، وفقاً للمادة 

 املتعلقة بوضع األشـخاص     ١٩٥٤فاقية عام   أن تنظر يف االنضمام إىل ات       )ب(  
  . ١٩٦١عدميي اجلنسية واتفاقية خفض حاالت انعدام اجلنسية لعام 

  التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    
تالحظ اللجنة أن بوتان قد أدرجت عقوبات صارمة على اجلرائم املرتكبـة ضـد                )٣٥

، غري أهنا ال تزال تشعر بالقلق بشأن عدم اشتمال          )١٤الفصل  (قوبات  األطفال يف قانون الع   
قانون العقوبات على تعريف وحظر ألعمال التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة              

  .القاسية أو الالإنسانية أو املهينة املرتكبة ضد األطفال
يـف جرميـة    توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدخل يف قانون العقوبـات تعر            )٣٦

  .التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  العقاب البدين    
رامية إىل تـشجيع أشـكال      تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف تتخذ التدابري ال       ما  في  )٣٧

مـاكن  حظر العقاب البدين يف البيت واملـدارس وأ       التأديب البديلة، فإهنا تشعر بالقلق لعدم       
  . ممارسة العقاب البدين، والستمرار الرعاية البديلة، مبا فيها األديرة

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )٣٨
أن تعتمد يف أسرع وقت ممكن التشريعات اليت تنص صراحة على حظر              )أ(  

  مجيع أشكال العقاب البدين لألطفال يف مجيع األماكن، مبا فيها البيت؛
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يع التدابري الكفيلة بضمان إنفاذ القوانني، وأن تتكفل ببنـاء          أن تتخذ مج    )ب(  
القدرات للفئات املهنية العاملة مع األطفال، وتنظِّم محالت توعية وتثقيف للجمهور هتدف 
إىل التصدي للعقاب البدين، وأن تشجِّع على األخذ بأساليب خالية من العنف وقائمـة               

، مراعية يف ذلك تعليق اللجنـة العـام رقـم           على املشاركة يف تنشئة األطفال وتربيتهم     
ـ            ) ٢٠٠٦(٨ ب ابشأن حق الطفل يف احلماية من العقاب البدين وغريه من ضروب العق

  .القاسي أو املهني

  متابعة الدراسة اليت أجرهتا األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال    
بشأن العنـف ضـد   باإلشارة إىل الدراسة اليت أعدها األمني العام لألمم املتحدة            )٣٩

  :األطفال، توصي اللجنة الدولة الطرف باآليت
أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ توصيات الدراسة اليت أعدهتا األمم             )أ(  

، مع مراعاة النتائج والتوصيات املنبثقة عن       )A/61/299(املتحدة بشأن العنف ضد األطفال      
 إىل  ١٩جريت يف باكستان يف الفترة مـن        املشاورة اإلقليمية لبلدان جنوب آسيا، اليت أ      

وتوصي اللجنة بوجه خاص أن تويل الدولة الطرف اهتماماً خاصاً          . ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢١
  :بالتوصيات التالية
  حظر مجيع أشكال العنف ضد األطفال؛  `١`
  تعزيز االلتزام والعمل على الصعيدين الوطين واحمللي؛  `٢`
   ومحالت التوعية؛تشجيع القيم اخلالية من العنف  `٣`
  النهوض بقدرات مجيع من يعملون مع األطفال ومن أجلهم؛  `٤`
  .ضمان املساءلة وإهناء اإلفالت من العقاب  `٥`

أن تستخدم توصيات الدراسة كأداة للعمل يف شراكة مع اجملتمع املدين             )ب(  
اجلسدي وال سيما بإشراك األطفال، لضمان محاية األطفال كافةً من مجيع أشكال العنف             

واجلنسي والنفسي، والسعي بنشاط إىل اختاذ إجراءات ملموسة وحمددة زمنياً ملنع أشكال            
  العنف واإليذاء هذه والتصدي هلا؛

أن تلتمس التعاون التقين يف هذا الصدد من مفوضية األمـم املتحـدة               )ج(  
ـ            االت حلقوق اإلنسان، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، ومنظمة الصحة العامليـة، ووك

منظمة األمم املتحـدة للتربيـة والعلـم        أخرى خمتصة، من بينها منظمة العمل الدولية و       
، ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين              والثقافة

  .باملخدرات واجلرمية، فضالً عن الشركاء من املنظمات غري احلكومية
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، ١١-٩، واملواد   ١٨ من املادة    ٢ و ١، والفقرتان   ٥املادة  ( البيئة األسرية والرعاية البديلة     -٥  
  ) من االتفاقية٣٩، واملادة ٢٧ من املادة ٤، والفقرة ٢٥، واملادة ٢١-١٩واملواد 

  التوجيه األبوي    
ة الطرف إىل اخلدمات املعنية بدعم األسـر علـى          ـار الدول ـتالحظ اللجنة  افتق     )٤٠

  . تنشئة أطفاهلا
ن تواصل الدولة الطرف تطوير التثقيف والتوعيـة داخـل          توصي اللجنة بأ    )٤١

تدريب الوالـدين علـى     يف ذلك   تقدمي الدعم، مبا    أمور منها مثالً    األسرة عن طريق    
رعاية الطفولة املبكرة والتوجيه األبوي واملسؤوليات املشتركة للوالدين، وذلـك يف           

  . من االتفاقية١٨ضوء املادة 

  ل األسرانفصال عن الوالدين ومجع مش    
تكرر اللجنة اإلعراب عن قلقها بشأن احتمال وجود أطفال يف جنوب بوتان انفـصلوا              )٤٢

عن والديهم، أو أطفال يقيم والداهم يف اخلارج كالجئني، نتيجة لألحداث الـيت أعقبـت               
  .إجراء التعداد السكاين يف أواخر الثمانينات

 عاجل فيما يتعلق جبمع مشل    توصي اللجنة بأن تسعى الدولة الطرف إىل إجياد حل          )٤٣
  . من االتفاقية ومع إيالء االهتمام الواجب ملصاحل الطفل الفضلى١٠األسر وفقاً للمادة 

  األطفال احملرمون من رعاية الوالدين    
حتيط اللجنة علماً باملعلومات اليت تشري إىل عدم وجود بدائل أخرى لتقدمي الرعايـة                )٤٤

وتالحظ اللجنة أن معظم األطفال املنفصلني عن ذويهـم         . يف الدولة الطرف خبالف األديرة    
  . دون احلصول على دعم كاف من الدولة الطرفاألسرة الواسعة يبقون يف رعاية 

توصي اللجنة الدولة الطرف، لدى مراعاة التوصيات الصادرة عن اللجنة عقب             )٤٥
ة األبوين، بأن تقوم     بشأن األطفال احملرومني من رعاي     ٢٠٠٥يوم مناقشتها العامة يف عام      

بتعزيز جهودها الرامية إىل توفري احلماية لألطفال يف حالة انفصاهلم عن أسرهم، وذلـك              
. بتحسني التشريعات والسياسات واملبادئ التوجيهية واهلياكل املؤسسية يف هذا الـصدد          

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان وضع آلية مالئمة للتقييم والرصد واملتابعـة،             
وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تنظـيم        . شمل شؤون األطفال داخل األديرة    ت

ويف هذا الصدد، توصي اللجنة بـأن       . دورات تدريبية بشأن حقوق األطفال يف األديرة      
  .تلتمس الدولة الطرف املساعدة التقنية من املنظمات والوكاالت الدولية ذات الصلة
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  التبين    
ال توجد فيه قواعد تنظيمية أو مبادئ توجيهيـة          الوقت الذي    تالحظ اللجنة أنه يف     )٤٦

  .بشأن التبينمتعلقة بالتبين، مل ُيبت بعد يف مشروع قانون 
توصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بتقييم املمارسات املتصلة بنظام التبين وأن            )٤٧

توصي اللجنة أيضاً   و.  من االتفاقية  ٢١تسن تشريعات تتفق ومصاحل الطفل الفضلى واملادة        
بأن تعزز الدولة الطرف نظامها املتعلق جبمع املعلومات وأن تقدم املزيد من املعلومات بشأن              

وعالوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تصّدق الدولـة         . التبين على املستويني احمللي والدويل    
جمال التبين على    املتعلقة حبماية األطفال والتعاون يف       ١٩٩٣الطرف على اتفاقية الهاي لعام      

  . الصعيد الدويل، بغية جتنب بيع األطفال من خالل التبين غري القانوين

  العنف واإليذاء واإلمهال وسوء املعاملة    
يف الوقت الذي ترحب فيه اللجنة بالتدابري املتخذة ملكافحة العنف املرتيل، مبا فيهـا                )٤٨

فإهنا تالحظ أن معدل اإلبالغ عـن       إنشاء وحدة محاية املرأة والطفل داخل جهاز الشرطة،         
حاالت اإليذاء والعنف ال يزال ضعيفاً وتالحظ عدم وجود تدابري للتعايف البدين والنفـسي              

  .لصاحل الضحايا
  :حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تضطلع مبا يلي  )٤٩

أن تعزِّز اآلليات املُنشأة لرصد عدد حاالت وحجم العنف أو اإليـذاء              )أ(  
، مبا يف ذلك داخل     ١٩ اإلمهال أو إساءة املعاملة أو االستغالل املشمولة باملادة          اجلنسي أو 

  اُألسرة ويف املدارس ويف مؤسسات الرعاية أو غريها؛
مبـن فـيهم املدرِّسـون      (أن تكفل للمهنيني العاملني مـع األطفـال           )ب(  

احلـصول  ) ضاءواألخصائيون االجتماعيون واملشتغلون باملهن الطبية وأفراد الشرطة والق       
على تدريب خبصوص التزامهم باإلبالغ عن احلاالت اليت ُيشتبه فيها ممارسة العنف املرتيل             

  ضد األطفال واختاذ اإلجراءات املناسبة بشأهنا؛
أن تعزِّز الدعم املقدَّم إىل ضحايا العنف واإليـذاء واإلمهـال وإسـاءة               )ج(  

ناسبة فيما يتعلـق بالتعـايف واملـشورة        املعاملة، مبا يضمن هلم احلصول على اخلدمات امل       
  وغريمها من أشكال إعادة اإلدماج؛

أن توفر خدمة ملساعدة األطفال عن طريق خط هاتفي جماين من ثالثـة               )د(  
  .أرقام يعمل على مدار الساعة إلتاحة االتصال باألطفال املوجودين يف خمتلف أحناء البلد
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 ،٢٦ و ٢٤ و ٢٣، واملواد   ١٨ من املادة    ٣والفقرة  ،  ٦املادة  ( الصحة األساسية والرعاية    -٦  
  ) من االتفاقية٢٧ من املادة ٣-١والفقرات 

  األطفال ذوو اإلعاقة    
 حصول األطفـال  لتعزيز فرصحتيط اللجنة علماً بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف     )٥٠

جـود أرقـام    بيد أن اللجنة تأسف لعدم و     . ذوي اإلعاقة على اخلدمات املتخصصة والتعليم     
دقيقة حىت اآلن بشأن عدد األطفال ذوي اإلعاقة يف بوتان، وعدم كفاية املوارد املخصـصة               

  .حقوق األطفال ذوي اإلعاقةإعمال لضمان 
توصي اللجنة الدولة الطرف، يف مراعاهتا لقواعد األمـم املتحــدة املوحـدة              )٥١

وتعليق اللجنة العام ) ٤٨/٩٦قرار اجلمعية العامة (بشأن حتقيق تكافـؤ الفرص للمعوقني      
بشأن حقوق األطفال ذوي اإلعاقة، بأن تتخذ كافة التـدابري الالزمـة            ) ٢٠٠٦(٩رقم  

  :للقيام مبا يلي
أن تعتمد استراتيجية تعليم شاملة وتضع خطة عمل من أجـل زيـادة               )أ(  

 معدل التحاق األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة باملدارس، وأن تركز على توفري خدمات      
  الرعاية النهارية هلؤالء األطفال هبدف جتنب إيداعهم يف مؤسسات؛

ع األطفال ذوي االحتياجات اخلاصـة علـى        ـل حصول مجي  ـأن تكف   )ب(  
  الرعاية املالئمة؛

) مبا فيهـا منظمـات اآلبـاء      (أن تدعم أنشطة املنظمات غري احلكومية         )ج(  
ة اجملتمعية لصاحل األطفـال ذوي      وتتعاون معها يف عملية النهوض خبدمات الرعاية النهاري       

  االحتياجات اخلاصة؛
أن تنظر يف التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وعلى             )د(  

  بروتوكوهلا االختياري؛
  إعاقات األطفال وحجمها؛ دراسة استقصائية عن أسباب أن جتري  )ه(
  . ذات الصلةأن تلتمس املساعدة التقنية من املنظمات والوكاالت الدولية  )و(

  الصحة واخلدمات الصحية    
ترحب اللجنة باخنفاض معدل وفيات الرضع وبالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطـرف              )٥٢

وترحب أيضاً مبا تنص عليـه      . لتوسيع وحتسني فرص الوصول إىل نظام الرعاية الصحية العام        
 خدمات الصحة األساسية  من الدستور من إمكانية احلصول جماناً على ٩ املادة    من ٢١الفقرة  
بيد أن اللجنة تشعر بالقلق بشأن عدد األطفال الذين ما زالوا يعانون من سوء التغذية               . العامة

  .ونقص املدربني من املشتغلني باملهن الصحية واألطباء املمارسني
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )٥٣
 جماناً علـى اخلـدمات      مواصلة بذل اجلهود الرامية إىل توفري احلصول        )أ(  

  الصحية وضمان استفادة مجيع السكان منها على قدم املساواة؛
  وضع استراتيجية ملكافحة سوء التغذية وانعدام األمن الغذائي؛  )ب(  
  .بناء قدرات وطنية لتدريب املشتغلني باملهن الصحية واألطباء املمارسني  )ج(  

  صحة املراهقني    
ربنامج حتصيل املهارات احلياتية والتثقيف يف جمال الصحة        تالحظ اللجنة بدء العمل ب      )٥٤

بيد أن اللجنة ال تزال مهتمة بضرورة اختاذ املزيـد مـن      . ٢٠٠٢اإلجنابية للمراهقني يف عام     
  .التدابري من أجل معاجلة قضايا الصحة اجلنسية واإلجنابية للمراهقني

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )٥٥
يع التدابري الالزمة، مبا فيها توفري املعلومات والتثقيف يف جمال أن تتخذ مج  )أ(  

الصحة اإلجنابية للمراهقني وإتاحة تشكيلة شاملة من وسائل منع احلمل على نطاق واسع             
  وتعميق املعرفة مبسائل تنظيم األسرة؛

أن تضطلع بدراسة شاملة ومتعددة التخصصات لتقييم نطاق مـشاكل            )ب(  
  ، مبا فيها القضايا املتعلقة بالصحة العقلية؛املراهقني الصحية

بشأن صـحة املـراهقني     ) ٢٠٠٣(٤أن تراعي تعليق اللجنة العام رقم         )ج(  
  .ومنوهم يف سياق اتفاقية حقوق الطفل

  مستوى املعيشة    
ترحب اللجنة بتحسن فرص احلصول على مياه الشرب املأمونة ومرافـق الـصرف               )٥٦

رمي إليه هدف خطة التنمية الوطنية اخلمسية التاسعة مـن          الصحي األساسية، وتالحظ ما ي    
العمل على حتسني األحوال املعيشية السيئة لشرائح واسعة من السكان، خصوصاً يف املناطق             
الريفية، وإتاحة فرص حصول مجيع السكان على مياه الشرب املأمونـة ومرافـق الـصرف           

 لعدم وجود بيانات عن النسبة املئوية       بيد أن اللجنة تشعر بالقلق    . الصحي واخلدمات الصحية  
  . للسكان املستفيدين من هذه اإلمدادات األساسية

 مـن االتفاقيـة،     ٢٧ و ٤وفقاً للمادتني    ،توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف       )٥٧
تحسني مستوى تنسيقها وتعزيز جهودها املتعلقة بتخصيص املـوارد البـشرية واملاليـة         ب

على العائالت املهمـشة    بوجه خاص   ساعدة املادية، مع التركيز     الكافية لتقدمي الدعم وامل   
ويف هذا الصدد، ُتشجع اللجنة     . واحملرومة، وضمان حق األطفال يف مستوى معيشة الئق       

  . الدولة الطرف أيضاً على التماس التعاون واملساعدة الدوليني
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  )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /فريوس نقص املناعة البشرية    
مبضادات ترحب اللجنة بالسياسة اليت تنتهجها الدولة الطرف يف توفري العالج اجملاين              )٥٨

االخنفاض النـسيب يف معـدل   وعالوة على ذلك، تالحظ اللجنة    . فريوسات النسخ العكسي  
اإليدز، وأن الدولة الطرف تعكف على صياغة سياسـة         / فريوس نقص املناعة البشرية    انتشار

 أن اللجنة تشعر بالقلق من ارتفاع عدد حاالت اإلصابة بفـريوس نقـص         بيد. وقائية شاملة 
املناعة البشرية املبلغ عنها؛ مبا فيها تلك اليت حتدث من خالل انتقال اإلصـابة مـن األم إىل                  

وتشعر اللجنة أيضاً بـالقلق     . الطفل، ومن إمكانية تعرض األطفال املصابني بالفريوس للوصم       
  . قي الذكريإزاء اخنفاض استخدام الوا

) ٢٠٠٣(٣توصي اللجنة الدولة الطرف، يف مراعاهتا تعليق اللجنة العام رقـم              )٥٩
اإليدز وحقوق الطفل، واملبادئ التوجيهيـة الدوليـة        /بشأن فريوس نقص املناعة البشرية    

اإليدز وحقوق اإلنسان الصادرة عن مفوضية األمم       /املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية    
برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفـريوس نقـص املناعـة           ق اإلنسان و  املتحدة حلقو 

  :، أن تضطلع مبا يلي)٢٠٠٦ (اإليدز/ةالبشري
أن تعزز جهودها الوقائية عن طريق تنفيذ احلمالت والربامج الرامية إىل             )أ(  

مال اإليدز، مبا يف ذلك سبل الوقاية واسـتع       /زيادة التوعية بفريوس نقص املناعة البشرية     
  وسائل منع احلمل؛

  أن تعزز التدابري الرامية إىل منع انتقال اإلصابة من األم إىل الطفل؛  )ب(  
أن توفر الدعم النفسي واالجتماعي لألطفال املصابني واملتأثرين بفريوس           )ج(  

اإليدز وُألسرهم، وأن تضطلع كذلك بأنـشطة الـدعوة املتعلقـة           /نقص املناعة البشرية  
  بالتدخل املبكر؛

أن تتخذ التدابري الفعالة للتصدي ملا يتعرض لـه من أصيب وتأثر مـن               )د(  
  .اإليدز من وصم ومتييز/األطفال واألسر بالفريوس

  ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨املواد ( التعليم واألنشطة الترفيهية والثقافية  -٧  

  التعليم، مبا يف ذلك التدريب املهين والتوجيه    
فله الدستور من تعليم جماين جلميع األطفال ممن هـم يف سـن             ترحب اللجنة مبا يك     )٦٠

وتالحظ اللجنة أيضاً املنجزات املتحققـة يف جمـال         . التعليم املدرسي وحىت الصف العاشر    
مؤشرات التعليم، كتقلص الفجوة بني اجلنسني والتخطيط لبناء املدارس االبتدائية ومـدارس            

لقلق من استمرار دفع رسوم غري رمسية يف املـدارس،          بيد أن اللجنة تشعر با    . اجملتمعات احمللية 
وتشعر . وعدم رفع عبء التكاليف اإلضافية عن عاتق مجيع اآلباء وعدم جعل التعليم إلزامياً            

اللجنة كذلك بالقلق من عدم تسجيل عدد ملحوظ من األطفال باملدارس، ومـن اسـتمرار     
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وضرورة حتقيق  خلي عن الدراسة    لتالفروق اإلقليمية، واستمرار ارتفاع معدالت الرسوب وا      
وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق لعدم توسيع جمال رعاية الطفولـة املبكـرة            . التكافؤ بني اجلنسني  

  .والتعليم، وكذلك التدريب املهين إىل احلد املطلوب
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )٦١

 من مجيع التكـاليف     أن تكفل أن يكون التعليم االبتدائي إلزامياً وخالياً         )أ(  
  األطفال؛  ومتاحاً بإنصاف جلميع

أن تعزز اجلهود الرامية إىل تـسجيل مجيـع األطفـال باملـدارس وإىل                )ب(  
استكمال التعليم االبتدائي هبدف توسيع نطاق التعليم الثانوي عن طريق مجلة تدابري منها             

  بناء مدارس جديدة وتزويد مجيع املدارس مبعدات أفضل؛ 
 حتّسن جودة التعليم عن طريق تكييف املناهج الدراسـية لتواكـب            أن  )ج(  

  التطورات اجلديدة وإدخال أساليب التعليم والتعلم التفاعليني؛
أن أن توفر املزيد من مرافق التعليم املبكر ومراكز التـدريب املهـين و              )د(  
  يف مجيع مناطق البلد؛تتيحها 

 قبل التخرج أو مل يلتحقوا هبـا        أن تتيح لألطفال الذين غادروا املدرسة       )ه(  
  أبداً فرصاً غري رمسية لبدء تعليمهم أو استكماله؛

  .أن تلتمس املساعدة من اليونيسيف واليونسكو يف هذا الصدد  )و(  

  تعليم األطفال املنحدرين من أصل نيبايل    
ما أعلنت عنه الدولة الطرف أثناء احلوار من خطط إعادة          ترى اللجنة أن    يف حني     )٦٢
 ال تزال تشعر هو أمر إجيايب، ،"شهادة عدم االعتراض"تح املدارس يف جنوب بوتان وإلغاء ف

. بالقلق بشأن التمييز السائد ضد األطفال املنحدرين من أصل نيبـايل يف جمـال التعلـيم               
وتالحظ اللجنة بقلق أن هؤالء األطفال ال حيصلون إالّ على قسط ضئيل من التعليم نتيجة               

. ت تعليمية على كافة املستويات وحرماهنم من التعليم بلغتهم اخلاصة         عدم وجود مؤسسا  
وتشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود بيانات بشأن األطفال امللتحقني باملدارس من املنحدرين            

  . من أصل نيبايل
 ٢٨توصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف، يف ضوء التزاماهتا مبوجب املـواد             )٦٣
، بتوفري التعليم جلميع األطفال اخلاضعني لواليتها، مبا يف ذلـك            من االتفاقية  ٣٠ و ٢٩و

  .توفريه لألطفال املنحدرين من أصل نيبايل واألطفال غري البوتانيني وعدميي اجلنسية
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 ٣٧من املادة   ) د(-)ب(، والفقرات   ٤٠ و ٣٩ و ٣٨ و ٢٢املواد  ( تدابري احلماية اخلاصة    -٨  
  )ية من االتفاق٣٠ واملادة ٣٦-٣٢واملواد 

  األطفال الالجئون    
حتيط اللجنة علماً باملعلومات الواردة يف تقرير الدولة الطرف، واليت تشري إىل اجلهود               )٦٤

املبذولة للتفاوض على اتفاق بشأن الالجئني البوتانيني الذين يعيشون يف خميمات يف شـرق              
بيد أن  . هموطينتدة  إعامن أجل   لتحقق املشترك لتحديد الالجئني     افريق  نيبال، وخاصة إنشاء    

وتشعر اللجنة بالقلق بشأن عـدد      . اللجنة تالحظ بقلق عدم العثور حىت اآلن على حل دائم         
  .األسر األطفال الالجئني الذين انفصلوا عن أسرهم يف بوتان وعدم وجود تدابري جلمع مشل

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )٦٥
وضات بغية إجياد حل سـلمي وعاجـل        أن تعزز اجلهود املبذولة يف املفا       )أ(  

يكفل إما عودة األشخاص الذين يعيشـون يف خميـمات الالجئني أو إعادة توطينهم، مع             
  إيالء اهتمام خاص لألطفال ومل مشلهم بأسرهم؛

أن تكفل شفافية اإلجراء املتخذ لتحديد جنسية الالجئني، والذي يقـوم         )ب(  
رة بلده والعودة إليه، مع إيـالء االعتبـار         على احلق يف اجلنسية وحق الشخص يف مغاد       

  الواجب ملصاحل الطفل الفضلى؛
املتعلقة بوضـع الالجـئني     ١٩٥١أن تنظر يف االنضمام إىل اتفاقية عام          )ج(  

  ؛ ١٩٦٧ وبروتوكوهلا لعام
ون الالجئني  مفوضية األمم املتحدة لشؤ   أن تلتمس املساعدة التقنية من        )د(  

  .محرواللجنة الدولية للصليب األ

  االستغالل االقتصادي    
 احلـد   ٢٠٠٧ترحب اللجنة بتحديد الدولة الطرف يف قانون العمل والعمالة لعام             )٦٦

بيد أن اللجنة تالحظ أن األطفال الذين هم دون .  عاما١٨ًاألدىن لسن االلتحاق بالعمل عند    
لقلق إزاء املعـدل  وتشعر اللجنة با . السن القانونية ال يزالون مطلوبني للعمل يف ظروف معينة        

العايل لعمل األطفال والتوعية غري الكافية للجمهور باآلثار السلبية لعمل األطفـال، وعـدم              
  . وجود بيانات متاحة عن عدد األطفال املتأثرين، حسبما أقره تقرير الدولة الطرف

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )٦٧
جلذرية لعمل األطفال وحتديد    أن جتري دراسة وطنية لتحديد األسباب ا        )أ(  

  مدى انتشاره؛
  أن تصمم وتنفذ محالت توعية باآلثار السلبية لعمل األطفال االستغاليل؛   )ب(  
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أن تنظر يف االنضمام إىل منظمة العمل الدولية والتصديق الحقاً علـى              )ج(  
بشأن احلد األدىن لسن االسـتخدام،      ) ١٩٧٣(١٣٨اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      
بشأن حظر أسـوأ أشـكال عمـل        ) ١٩٩٩(١٨٢واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      

   واإلجراءات الفورية للقضاء عليها؛األطفال
  .أن تلتمس املساعدة التقنية من منظمة العمل الدولية واليونيسيف  )د(  

  االستغالل اجلنسي    
نيـة وأن هنـاك     تالحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف عززت تشريعاهتا الوط           )٦٨

بيد أن . خطة عمل وطنية جيري صياغتها ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية
. اللجنة تالحظ بقلق عدم توثيق مدى انتشار وشيوع االستغالل اجلنسي لألطفال حىت اآلن            

  .وتالحظ اللجنة عدم وجود سن قانونية للتراضي اجلنسي
  :ا يليتوصي اللجنة الدولة الطرف مب  )٦٩

أن جتري دراسة شاملة لتوثيق عدد األطفال ضحايا االستغالل واإليذاء            )أ(  
  اجلنسيني وحتديد األسباب اجلذرية لذلك؛

أن تعتمد خطة العمل الوطنية ملكافحة االستغالل اجلنـسي لألطفـال             )ب(  
 العاملي  ألغراض جتارية وتكفل تنفيذها، وفقاً لإلعالن وبرنامج العمل املعتمدين يف املؤمتر          

 وااللتزام العـاملي الـذي      ١٩٩٦ملكافحة االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال يف عام        
  ؛٢٠٠١اعتمده املؤمتر نفسه يف عام 

أن تواصل تنفيذ محالت توعية بشأن ما يرتكب ضد األطفال من إيـذاء         )ج(  
 على  جنسي واستغالل جنسي ألغراض جتارية، وبشأن أسباهبما ونطاقهما وأثرمها السليب         

  منو الطفل؛
أن تدرب املهنيني العاملني يف جمال إقامة العدل، هبدف تلقي الـشكاوى              )د(  

  والتحقيق فيها على حنو يراعي مشاعر الطفل وحيترم احلياة اخلاصة للضحية؛
أن تنشئ مؤسسات وتدرب مهنيني مكلفني بإعادة تأهيل الضحايا مـن             )ه(  

  إدماجهم؛ األطفال وإعادة
املوارد الكافية بغية التحقيق يف حاالت اإليـذاء واالسـتغالل   أن تكفل     )و(  

  اجلنسيني ومالحقة هذه اجلرائم وفرض العقوبات املناسبة عليها؛
  .أن تنظر يف إدراج سن قانونية للتراضي اجلنسي يف التشريع  )ز(  
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  إدارة شؤون قضاء األحداث    
يف قانون العقوبـات لعـام      تالحظ اللجنة أن األحكام املتصلة بالطفل مت إدراجها           )٧٠

وعالوة على ذلك، تالحظ اللجنة     . ٢٠٠١، وقانون اإلجراءات املدنية واجلنائية لعام       ٢٠٠٤
. أن مشروع قانون قضاء األحداث قد عّدل ليصبح مشروع قانون رعاية الطفـل ومحايتـه              

  .سنوات وتشعر اللجنة بالقلق من حتديد احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية عند عشر
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )٧١

  أن تعجل باعتماد قانون رعاية الطفل ومحايته؛  )أ(  
أن تكفل دمج نظام االتفاقية لقضاء األحداث دجماً كامالً يف التـشريع              )ب(  

فضالً عن املعايري الدوليـة األخـرى ذات        . ٣٩ و ٤٠ و ٣٧واملمارسة، وال سيما املواد     
ثل قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شـؤون قـضاء           الصلة يف هذا اجملال، م    

مبادئ (، ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث         )قواعد بيجني (األحداث  
، وقواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث اجملردين مـن حريتـهم            )الرياض التوجيهية 

مل املتعلق باألطفال يف نظام العدالة اجلنائيـة،  ، ومبادئ فيينا التوجيهية للع    )قواعد هافانا (
  بشأن حقوق الطفل يف قضاء األحداث؛) ٢٠٠٧(١٠وتعليق اللجنة العام رقم 

، ١٠أن ترفع احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية وفقاً للتعليق العام رقم              )ج(  
  ؛٣٣ و٣٢وال سيما الفقرتان 

رية إالّ كإجراء أخري، وألقصر     أن تكفل عدم اللجوء إىل احلرمان من احل         )د(  
فترة من الوقت، وأن يتم بإذن صريح من احملكمة، وفصل األحداث عن الكبار خـالل               

  فترة احلرمان هذه؛
أن توفر لألطفال، الضحايا منهم واملتهمني على حد سـواء، املـساعدة      )ه(  

  القانونية الكافية طوال مراحل اإلجراءات القضائية؛
طفال على مساعدة جمانية من مترجم فوري يف حالة         أن تكفل حصول األ     )و(  

  عدم قدرة الطفل على فهم اللغة املستعملة أو التحدث هبا؛
أن تنفذ برامج تدريب بشأن املعايري الدولية ذات الصلة لكافة املهنـيني              )ز(  

داث، كالقضاة وضباط الـشرطة وحمـاميي الـدفاع      ـاء األح ـام قض ـالعاملني يف نظ  
  ني؛واملدعني العام

أن تسترشد يف هذا الصدد مببادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن العدالة             )ح(  
قـرار اجمللـس االقتـصادي    (يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها         

  ؛)٢٠٠٥/٢٠واالجتماعي 
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أن تلتمس املساعدة التقنية وغريها من أشكال التعاون من فريق التنسيق             )ط(  
ني الوكاالت املعين بقضاء األحداث التابع لألمم املتحدة، الذي يضم مكتـب            املشترك ب 

األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، واليونيسيف واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان          
  .ومنظمات غري حكومية

  األطفال املنتمون إىل إحدى األقليات    
نـتمني إىل األقليـات، وخاصـة       تعرب اللجنة عن قلقها بشأن قدرة األطفال امل         )٧٢

املنحدرين من أصل نيبايل، على التمتع بثقافتهم اخلاصة واجلهر بدينهم وممارسة شـعائره             
  .واستخدام لغتهم اخلاصة

 الطرف حبقوق األطفال املنتمني إىل األقليات يف        ةتوصي اللجنة بأن تعترف الدول      )٧٣
  .دام لغتهمالتمتع بثقافتهم اخلاصة وممارسة شعائر دينهم واستخ

  التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان  -٩  
تالحظ اللجنة بقلق عدم تصديق الدولة الطرف على عدد من الـصكوك الدوليـة                )٧٤

ومن شأن هذه الصكوك، يف رأي اللجنة، تعزيز        . األساسية حلقوق اإلنسان أو االنضمام إليها     
اهتا بضمان اإلعمال الكامل حلقـوق مجيـع        اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف للوفاء بالتزام      

  .األطفال اخلاضعني لواليتها
توصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على مجيع الصكوك الدولية األساسـية              )٧٥

  .حلقوق اإلنسان وأن تنضم إليها
تشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على التصديق علـى الربوتوكـول االختيـاري               )٧٦

 املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل األطفـال يف املـواد             التفاقية حقوق الطفل  
اإلباحية، وعلى الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشـراك األطفـال يف             

  .الرتاعات املسلحة

  املتابعة والنشر  -١٠  
 هـذه   توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ            )٧٧

التوصيات تنفيذاً تاماً من خالل إجراءات تشمل إحالتها إىل جملسي الشيوخ والنـواب             
ة ذات الصلة من أجل النظر فيهـا واختـاذ املزيـد مـن              ـللربملان وإىل اهليئات اإلداري   

  .اإلجراءات بشأهنا
توصي اللجنة كذلك بأن تتيح الدولة الطرف على نطاق واسع تقريرها الدوري              -٧٨

ذات الصلة الـيت    ) املالحظات اخلتامية (والردود اخلطية اليت قدمتها، والتوصيات      الثاين  
للجمهور عموماً ومنظمات   ) وال تقتصر عليها  (اإلنترنت  بوسائل تشمل شبكة    اعتمدهتا،  

اجملتمع املدين وجمموعات الشباب والفئات املهنية واألطفال هبدف إثارة املناقشة والتوعية           
  .ورصدهاباالتفاقية وتنفيذها 
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  التقرير القادم  -١١  
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقاريرها الدورية الثالث والرابع واخلامس             )٧٩

وينبغـي أال يتجـاوز عـدد       . ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ١موعد أقصاه    يف تقرير موحد يف   
  ).CRC/C/118انظر ( صفحة ١٢٠صفحات التقرير املوحد 

ثة وفقاً ملتطلبـات    لطرف إىل تقدمي وثيقة أساسية حمدَّ     تدعو اللجنة أيضاً الدولة ا      )٨٠
ة األساسية املوحدة الواردة يف املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقـارير، الـيت             ـالوثيق

أقرها االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئـات معاهـدات حقـوق اإلنـسان يف               
  .(HRI/MC/2006/3) ٢٠٠٦يونيه /حزيران

  حدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشماليةاململكة املت  -٢٩
نظرت اللجنة يف التقريرين الدوريني الثالث والرابع للمملكـة املتحـدة لربيطانيـا               )١

انظـر   (١٣٥٧ إىل   ١٣٥٥، يف جلساهتا مـن      (CRC/C/GBR/4)العظمى وآيرلندا الشمالية    
CRC/C/SR.1355-1357(    مـدت يف   ، واعت ٢٠٠٨سـبتمرب   / أيلول ٢٤ و ٢٣، املعقودة يومي

  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٣ املعقودة يف ١٣٦٩جلستها 

  مقدمة  -ألف   
ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف التقرير اجلامع للتقريرين الثالث والرابع وكذلك             )٢

مع ي جرى الذكما ترحب اللجنة باحلوار الصريح والبناء    . بالردود اخلطية على قائمة املسائل    
  .ميثل قطاعات متعددةوفد رفيع املستوى 

الحظاهتـا  ينبغي أن ُتقرأ مقترنة مب    وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات          )٣
دة يف نفس اليوم بشأن التقرير األويل للدولة الطـرف عـن الربوتوكـول              ـاخلتامية املعتم 

ـ           ال يف الرتاعـات املـسلحة      االختياري التفاقية حقوق الطفـل املتعلـق بإشـراك األطف
(CRC/C/GBR/OPAC/CO/1).  

  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته  -باء   
  :ترحب اللجنة مبا يلي  )٤

املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف خالل احلوار بشأن قرارها بـسحب             )أ(  
  من االتفاقية؛) ج(٣٧ و٢٢حتفظاهتا على املادتني 

اعتماد عدد من القوانني املتعلقة حبقوق الطفل، مبا يف ذلك قانون الطفـل               )ب(  
، الـيت   ٢٠٠٧ لعام   نكلترا وخطة الطفل ال   ،٢٠٠٦، وقانون رعاية الطفل لعام      ٢٠٠٤لعام  

  تشري مباشرة إىل أحكام ومبادئ االتفاقية؛
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  إنشاء جلنة املساواة وحقوق اإلنسان؛  )ج(  
طفال واملدارس واألسر، وإحداث منـصب وزيـر        إنشاء إدارة لشؤون األ     )د(  

ـ              س الدولة لشؤون األطفال واملدارس واألسر تناط به مسؤولية وضع مجيع السياسات اليت مت
  ؛انكلتراالطفل يف 
وجود بعض احلاالت اليت أُشري فيها إىل أحكام االتفاقية يف احملاكم الداخلية              )ه(  

  .للدولة الطرف
ة الطرف اختاذ مجيع التدابري التشريعية وغريها من التدابري         ترحب اللجنة بإعالن الدول     -٥

الالزمة للشروع يف عملية التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق            
كما تالحظ مع االرتيـاح  . ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية        

، بالتصديق  ٢٠٠٢ نظرت اللجنة يف تقريرها الثاين يف عام         أن الدولة الطرف قامت، منذ أن     
  :على مجلة صكوك أو االنضمام إليها منها الصكوك التالية

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفـال يف            )أ(  
  ؛٢٠٠٣نيه وي/ حزيران٢٤الرتاعات املسلحة، يف 

مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة      الربوتوكول االختياري التفاقية      )ب(  
  ؛٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٠أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، يف 

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،           )ج(  
  ؛٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٧يف 

املتعلقة حبماية الطفل والتعاون يف جمال       ١٩٩٣لعام   ٣٣اتفاقية الهاي رقم      )د(  
  ؛٢٠٠٣فرباير / شباط٢٧التبين على الصعيد الدويل، يف 

بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال، وقمعـه            )ه(  
 ٩واملعاقبة عليه املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة، يف                

  .٢٠٠٦فرباير /شباط

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم   

  ) من االتفاقية٤٤ من املادة ٦ والفقرة ٤٢، واملادة ٤املادة ( تدابري التنفيذ العامة  -١  

  التوصيات السابقة للجنة    
فيما ترحب اللجنة جبهود الدولة الطرف لتنفيذ املالحظات اخلتامية بـشأن تقـارير      )٦

حظ مع األسف، أن بعض التوصيات الـواردة فيهـا مل ُينفـذ             الدولة الطرف السابقة، تال   
  :بالكامل، وال سيما
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فيما يتعلق باملالحظات اخلتامية بشأن التقرير الـدوري الثـاين للمملكـة              )أ(  
، والتوصيات املتعلقة بأمور منها إدماج االتفاقيـة يف قـوانني         (CRC/C/15/Add.188)املتحدة  

؛ ونشر  )١١ و ١٠الفقرتان  (األموال املخصصة يف امليزانية     ؛ و )٩ و ٨الفقرتان  (الدولة الطرف   
؛ والعقـاب   )٢٣ و ٢٢الفقرتان  (؛ وعدم التمييز    )٢١ و ٢٠الفقرتان  (االتفاقية والتوعية هبا    

؛ واألطفال ملتمسو اللجوء    )٤٨ و ٤٧الفقرتان  (؛ والتعليم   )٣٨ إىل   ٣٥الفقرات من   (البدين  
  ؛)٦٢ إىل ٥٩الفقرات من (حداث ؛ وقضاء األ)٥٠ و٤٩الفقرتان (واملهاجرون 

 أقاليم  -فيما يتعلق باملالحظات اخلتامية بشأن التقرير األويل للمملكة املتحدة            )ب(  
الفقرتـان  (، التوصيات املتعلقة بأمور منها تعريف الطفل      (CRC/C/15/Add.135)ما وراء البحار    

؛ وإساءة اسـتعمال  )٣٤ و٣٣ الفقرتان(؛ والعنف املرتيل؛ وإساءة املعاملة واالعتداء       )٢٢ و ٢١
  ؛)٥٦ و٥٥الفقرتان (؛ وقضاء األحداث )٥٢ و٥١الفقرتان (املواد املخدِّرة العقاقري و
 جزيــرة مــان -فيمــا يتعلــق بــالتقرير األويل للمملكــة املتحــدة   )ج(  

(CRC/C/15/Add.134)        ؛ )٢٧ و٢٦الفقرتـان  (، التوصيات املتعلقة بأمور منها العقاب البدين
  ).٤١ و٤٠الفقرتان (داث وقضاء األح

ما مل يتم تنفيذه   حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملعاجلة             )٧
بالتقـارير  بعد أو مت تنفيذه بشكل غري كاف من توصيات وردت يف املالحظات اخلتامية              

لـسياق،  ويف هـذا ا   . لواردة يف املالحظات اخلتامية احلالية    التوصيات ا السابقة، وكذلك   
عن التدابري العامة   ) ٢٠٠٣(٥تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم          

  .لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل

  التحفظات واإلعالنات    
فيما ترحب اللجنة مبا أعلنت عنه الدولة الطرف من سحب للتحفظات اليت كانت               )٨

تفاقية، تأسف إلبقاء الدولة الطـرف علـى   من اال) ج(٣٧ واملادة ٢٢قد أبدهتا بشأن املادة    
  . على أقاليمها ما وراء البحار وأقاليمها التابعة للتاج٣٢حتفظها بشأن إمكانية تطبيق املادة 

 بشأن أقاليم ما    ٣٢تشجع اللجنة الدولة الطرف على سحب حتفظها بشأن املادة            )٩
  .وراء البحار واألقاليم التابعة للتاج

  التشريع    
اللجنة جهود الدولة الطرف ملواءمة تشريعها مع أحكام االتفاقية، ال سيما من            تقدر    )١٠

 وويلز الذي أنشأ أموراً منها وظيفة مفوض        نكلترا ال ٢٠٠٤خالل اعتماد قانون الطفل لعام      
ومع ذلك، ال تزال اللجنة تشعر      . ٢٠٠٦، وقانون رعاية الطفل لعام      نكلترالشؤون الطفل ال  

ة مبادئ االتفاقية بالكامل يف مجيع القوانني يف مجيع أحناء البلـد وألن             بالقلق إزاء عدم مراعا   
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الدولة الطرف مل تدمج االتفاقية يف قوانينها الداخلية كما أهنـا مل تكفـل امتثـال مجيـع                  
  .التشريعات املتعلقة بالطفل ألحكام االتفاقية

ا يتمشى مـع    توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة اختاذ التدابري جلعل تشريعه          )١١
وهلذا الغرض، بإمكان الدولة الطرف أن تغتنم الفرصة اليت تتيحها هلا يف            . أحكام االتفاقية 

هذا الصدد عملية وضع شرعة احلقوق آليرلندا الشمالية وشـرعة احلقـوق الربيطانيـة      
وإدماج مبادئ وأحكام االتفاقية فيهما وذلك مثالً من خالل ختصيص فرع خاص فيهمـا       

  . الطفليتناول حقوق

  التنسيق    
ة أن النظام املطبق يف الدولة الطرف يقوم على تفويض الـسلطات وأن  نتالحظ اللج   )١٢

ويف . هذا النظام جيعل من الصعب أن تكون هناك هيئة واحدة معنية بتنسيق تنفيذ االتفاقيـة              
ـ               ز هذا الصدد، ترحب اللجنة جبهود التنسيق اليت بذلتها الدولة الطرف مؤخراً، مثـل تركي

، وبالتطورات املماثلة   انكلترااملسؤوليات يف مكتب وزير شؤون الطفل والشباب واألسر يف          
ومع ذلك، ال تزال اللجنة تشعر بالقلق لعدم وجـود هيئـة     . اليت حدثت يف اسكتلندا وويلز    

توكل هلا مهمة تنسيق وتقييم تنفيذ شامل وفعال لالتفاقية يف خمتلف أحناء الدولة الطرف، مبا               
  .ك على املستوى احمللييف ذل
تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تكفل الدولة الطرف التنسيق الفعـال لتنفيـذ               )١٣

أحكام االتفاقية يف مجيع أحناء الدولة الطرف، مبا يف ذلك على املستوى احمللي، وال سـيما                
. مليزانياتعندما تكون للسلطات احمللية صالحيات هامة لتحديد أولوياهتا ورصد املوارد يف ا           

 باإلضافة إىل ضمان أن تكون لكل والية قضائية هيئة          -وهلذا الغرض، ميكن للدولة الطرف      
 أن تسند مسؤولية تنسيق وتقييم      -تنسيقية ممولة على النحو الكايف وتعمل بصورة صحيحة         

  .االتفاقية يف مجيع أحناء الدولة الطرف إىل آلية واحدة رفيعة املستوى

  يةخطة العمل الوطن    
، ويف األهداف األساسية    نكلتراالترحب اللجنة باإلشارة إىل االتفاقية يف خطة الطفل           )١٤

كما ترحـب   . السبعة للطفل والشباب يف ويلز ويف االستراتيجية اليت وضعتها آيرلندا الشمالية          
ومع ذلك، تظل اللجنة تشعر بالقلق ألن       . انكلترامبجموعة اإلصالحات املتعلقة بشؤون الطفل ب     

االتفاقية مل ُتستخدم بصورة منتظمة كإطار لوضع االستراتيجيات يف مجيع أحناء الدولة الطرف             
  .والنعدام سياسة شاملة لضمان اإلعمال الكامل ملبادئ وقيم وأهداف االتفاقية

تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد خطط عمل شـاملة لتنفيـذ أحكـام           )١٥
الطرف، بالتعاون مع القطاعني العام واخلاص املعنيني بتعزيز        االتفاقية يف مجيع أحناء الدولة      

ويتعني علـى الدولـة     . ومحاية حقوق الطفل وباالستناد إىل هنج يقوم على حقوق الطفل         
 عند قيامها بذلك، أن تراعي الوثيقة اخلتامية لدورة اجلمعية العامة االسـتثنائية             ،الطرف
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، واستعراضـها   "عامل صاحل لألطفـال   "عنونة   وامل ٢٠٠٢املعنية بالطفل واملعقودة يف عام      
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل ختصيص موارد         . ٢٠٠٧ملنتصف املدة لعام    

كافية يف امليزانية وأن تنشئ آليات متابعة وتقييم للتنفيذ الكامل خلطط العمـل للقيـام               
وينبغي ملثل هذه اخلطط    . بصورة منتظمة بتقييم التقدم احملرز وحتديد أوجه النقص احملتملة        

  .أن تويل اهتماماً خاصاً لألطفال من اجملموعات األكثر تأثراًً

  الرصد املستقل    
ترحب اللجنة بإنشاء مناصب ملفوضني مستقلني معنيني بالطفل يف مجيع اجملتمعـات              )١٦

قوق الطفل،  األربعة املكونة للمملكة املتحدة وباملبادرات املتعددة اليت اختذهتا لتعزيز ومحاية ح          
 وألن إنشاء هـذه  تانولكنها تشعر بالقلق ألن استقاللية هؤالء املفوضني وصالحياهتم حمدود     

  .مع أحكام مبادئ باريسكلياً املناصب مل يتم بشكل يتمشى 
، عمـالً    مجيعهم توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان استقاللية املفوضني األربعة         )١٧

ة أمور منها تلقي الشكاوى من األطفال أو بالنيابـة  بأحكام مبادئ باريس وبتخويلهم مجل  
وجيب تزويـدهم بـاملوارد     . تعلق بانتهاكات حقوقهم، وإجراء حتقيق بشأهنا     فيما ي عنهم  

 بصورة فعالة ومنسقة لكي يتم صون حقـوق         مالبشرية واملالية الالزمة لالضطالع مبهامه    
د، تسترعي اللجنة انتباه الدولة     ويف هذا الصد  . مجيع األطفال يف مجيع أحناء الدولة الطرف      

عن دور مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنيـة       ) ٢٠٠٢(٢الطرف إىل تعليقها العام رقم      
  .املستقلة يف تعزيز ومحاية حقوق الطفل

  املوارد ختصيص    
ومع . تالحظ اللجنة مع االرتياح زيادة املبالغ املنفقة على الطفل يف السنوات األخرية         )١٨

ة القلق ألن الزيادات يف هذه املبالغ مل تكن كافية للقضاء علـى الفقـر               ذلك، يساور اللجن  
ومعاجلة أوجه التفاوت وألن عدم وجود حتليل متسق للميزانية وتقييم أثر ذلك على حقوق              
الطفل جيعل من الصعب حتديد مبلغ األموال املخصصة للطفل يف مجيع أحناء البلـد ومـا إذا             

  .س الطفل تنفيذاً فعاالًلسياسات والتشريعات اليت متاذ كانت هذه املبالغ تفيد يف تنفي
 مـن االتفاقيـة،     ٤توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، عمالً بأحكام املادة            )١٩

حقوق الطفل، مع التركيز بصفة خاصـة       إلعمال  بتخصيص أقصى مبلغ متاح من املوارد       
يف مجيـع الواليـات     على القضاء على الفقر، وبالعمل على احلد من أوجـه التفـاوت             

ن تراعي توصيات اللجنة الصادرة بعد ينبغي للدولة الطرف، يف هذا املسعى، أ     و. القضائية
املـوارد املخصـصة    " بشأن موضوع    ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢١يوم املناقشة العامة يف     

وينبغي إجراء تقييم منتظم لألثر على حقوق الطفـل         "  مسؤولية الدول  -حلقوق الطفل   
تناسب األموال املخصصة يف امليزانية مع حتقيق تطورات يف السياسة العامـة            لتقييم مدى   

  .وتنفيذ القوانني
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  النشر والتدريب وبث الوعي    
ترحب اللجنة باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف مؤخراً لتدريب املهنيني على مبـادئ               )٢٠

ذلك بـدعمها ملـشروع     وأحكام الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك االتفاقية، وك         
والتعاون مع املنظمات غري احلكومية يف وضع وتنفيـذ         " املدارس املُراعية للحقوق  "اليونيسيف  

ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لعدم وجود أنشطة منتظمة لبـث الـوعي             . أنشطة بث الوعي  
هنيني العاملني مع   بشأن االتفاقية والخنفاض درجة املعرفة باالتفاقية لدى األطفال أو اآلباء أو امل           

  .وفضالً عن ذلك، تأسف اللجنة ألن أحكام االتفاقية غري مدرجة يف املناهج الدراسية. الطفل
توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة تعزيز جهودها لـضمان توعيـة البـالغني               )٢١

واألطفال على السواء وعلى نطاق واسع جبميع أحكام االتفاقية وفهمها، وذلـك مـن              
تفاقية يف املناهج الدراسية الوطنية النظامية، وضـمان دمـج          المنها إدراج ا  خالل أمور   

كما توصي بتعزيز التدريب الكـايف      . مبادئها وقيمها يف هياكل وممارسات مجيع املدارس      
واملنتظم جلميع فئات املهنيني العاملني مع الطفل ومن أجله، وال سيما املسؤولون عن إنفاذ   

ؤون اهلجرة، والعاملون يف وسائل اإلعـالم، واملدرسـون،         القانون، واملسؤولون عن ش   
  .واملوظفون الصحيون، واألخصائيون االجتماعيون والعاملون يف مؤسسات رعاية الطفل

  التعاون مع اجملتمع املدين    
 بتعاون الدولة الطرف مع منظمات اجملتمع املـدين يف          لتقديرتأخذ اللجنة علماً مع ا      )٢٢

  . ذلك إجراء مشاورات رمسية، وكذلك يف تنفيذ االتفاقيةإعداد التقرير، مبا يف
 مبا فيه املنظمـات غـري       ،توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشجع اجملتمع املدين         )٢٣

نشطة ومنهجية يف تعزيـز وإعمـال       بصورة   على املشاركة    ،احلكومية ومجعيات األطفال  
ت يف مرحلـة التخطـيط      حقوق الطفل بوسائل من بينها إشراك هذه املنظمات واجلمعيا        

للسياسات العامة ومشاريع التعاون، ويف متابعة تنفيذ املالحظات اخلتامية للجنة وإعـداد            
  .التقرير الدوري القادم للدولة الطرف

  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد ( املبادئ العامة  -٢  

  عدم التمييز    
عزيز التـشريعات املتعلقـة     ترحب اللجنة خبطط الدولة الطرف الرامية إىل دعم وت          )٢٤

 اليت تتيح فرصاً واضحة لدمج حقوق الطفل املتعلقة بعدم التمييز يف قانون اململكة              ،باملساواة
كما ترحب اللجنة باعتماد خطـط  ). قانون املساواة املقبل مشروع  (املتحدة املناهض للتمييز    

ومع ذلك، يساور   . عمل وبعمليات الرصد ومجع املعلومات اليت متت بشأن موضوع التمييز         
اللجنة القلق ألن بعض فئات األطفال مثل أطفال الروما وأطفال اآليرلنديني الُرحَّل؛ وأطفال             

السحاقيات ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلويـة       املهاجرين، وملتمسي اللجوء وأطفال     
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.  االجتمـاعي  والوصمتعرضون للتمييز   واألطفال املنتمني لفئات األقليات ال يزالون ي      اجلنسية  
كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء املناخ العام الذي يتسم بتعصب اجلمهور العام وتصرفه بشكل              
سليب إزاء األطفال وال سيما املراهقني، وهو أمر منتشر، فيما يبدو، يف الدولة الطرف، مبا يف                

  .ذلك يف وسائط اإلعالم، ورمبا يكون ذلك سبب وراء زيادة االعتداء على حقوقهم
توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان احلماية الكاملة من التمييز القائم علـى أي           )٢٥

  :أساس مبا يف ذلك من خالل ما يلي
اختاذ تدابري عاجلة للتصدي للتعصب وتصنيف األطفال بـصورة غـري             )أ(  

   مبا يف ذلك يف وسائط اإلعالم؛،الئقة، وال سيما املراهقني واملراهقات داخل اجملتمع
تعزيز أنشطتها لبث الوعي وغريها من األنشطة الوقائية ملكافحة التمييز،            )ب(  

      ،مـن األطفـال   لضعيفة  والقيام، عند االقتضاء، بإجراءات إجيابية لصاحل بعض الفئات ا        
وال سيما أطفال الروما وأطفال اآليرلنديني الُرحَّل وأطفال املهاجرين وملتمسي اللجـوء            

يات ومزدوجي امليل اجلنـسي ومغـايري اهلويـة اجلنـسية           السحاقوالالجئني؛ وأطفال   
  واألطفال املنتمني لفئات األقليات؛

اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان التصدي بفعالية حلاالت التمييز ضـد        )ج(  
األطفال يف مجيع قطاعات اجملتمع، مبا يف ذلك فرض عقوبات تأديبية وإدارية أو جنائيـة               

  . عند الضرورة

  الطفل الفضلىمصاحل     
تأسف اللجنة ألن مبدأ مصاحل الطفل الفضلى ال يزال غري مدرج كاعتبار أساسـي                )٢٦

الطفـل، وال سـيما يف جمـال قـضاء          س  يف مجيع التشريعات وأمور السياسة العامة اليت مت       
  . والتجمع السلمي، وحرية احلركة،األحداث، واهلجرة

تدابري املناسبة لضمان إدمـاج مبـدأ       توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع ال        )٢٧
 من االتفاقية، بصورة مناسبة يف مجيع التـشريعات         ٣مصاحل الطفل الفضلى وفقاً للمادة      

  . الطفل، مبا يف ذلك يف جمال قضاء األحداث واهلجرةسوالسياسات اليت مت

  احلق يف احلياة، والبقاء والنمو    
 لألحكام املتعلقة بوفـاة األطفـال يف        راجعات قانونية مبفيما ترحب اللجنة باألخذ       )٢٨

 وويلز، تشعر بقلق كبري حلدوث ست حاالت أخرى لوفاة األطفال أثناء االحتجـاز              انكلترا
منذ آخر مرة نظرت فيها يف تقرير الدولة الطرف، وكذلك الرتفـاع حـاالت األطفـال                

  .يف احلبس الذين يتصرفون بشكل يلحق األذى بشخصهماملودعني 
نة الدولة الطرف باستخدام مجيع املوارد املتاحة حلماية حقوق الطفل          توصي اللج   )٢٩

لدولة الطـرف   نبغي ل وي. يف احلياة، مبا يف ذلك من خالل مراجعة فعالية التدابري الوقائية          
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أيضاً األخذ مبراجعات تلقائية ومستقلة وعامة ألي حالة وفاة غري متوقعة أو إصابة خطرية              
  .طفل مودعاً يف مؤسسة للرعاية أم يف احلبس سواء أكان ال-تلحق بالطفل 

وفيما ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف بإلغاء استخدام الطلقـات البالسـتيكية              )٣٠
كوسيلة للحد من أعمال الشغب يف آيرلندا الشمالية، تشعر بالقلق ألنه مت االستعاضة عنـها               

كما يساور اللجنة القلق    .  أذى مبقذوفات للطاقة خفيفة الوطأة، مل يتم التحقق من كوهنا أقل         
 وويلز، وكـذلك يف     انكلتراللسماح لضباط الشرطة باستخدام مسدسات من نوع تازير يف          

  .آيرلندا الشمالية كمشروع جترييب وألنه ميكن يف احلالتني استخدامها ضد األطفال
لدولة الطرف أن تعترب مسدسات تازير ومقذوفات الطاقة خفيفة الوطـأة           لينبغي    )٣١
ثابة أسلحة ختضع للقواعد والقيود املنطبقة وأن تضع حداً السـتخدام مجيـع األدوات              مب

  .املؤذية باألطفال

  احترام آراء الطفل    
، وباملبادئ التوجيهية املتصلة به اليت      ٢٠٠٦ترحب اللجنة بقانون رعاية الطفل لعام         )٣٢

 عند وضع خطـط تتعلـق   تتطلب من السلطات احمللية مراعاة آراء األطفال الصغار يف السن         
بتوفري اخلدمات لألطفال، وكذلك فيما يتعلق بشرط قيام املفتشني بالتشاور مع األطفال عند             

كما ترحب بالواجب اجلديد املـسند جملـالس إدارة         . زيارة املدارس وغريها من املؤسسات    
ع ذلك،  وم.  وويلز إلشراك األطفال يف وضع سياسات السلوك يف املدارس         انكلترااملدارس يف   

.  يف قانون وسياسـة التعلـيم      ١٢يساور اللجنة القلق إزاء قلة التقدم احملرز يف جتسيد املادة           
وفضالً عن ذلك، يساور اللجنة القلق الختاذ تدابري غري كافية لـضمان تطبيـق احلقـوق                

  . على األطفال ذوي اإلعاقة١٢املنصوص عليها يف املادة 
 من االتفاقيـة،    ١٢قوم، عمالً بأحكام املادة     توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت       )٣٣

اللجنة بعد يوم املناقشة العامة بشأن حقوق الطفـل         تعتمدها  ومع مراعاة التوصيات اليت     
  : مبا يلي،٢٠٠٦املزمع عقدها يف عام 

تعزيز وتيسري وتنفيذ مبدأ احترام آراء الطفل يف التشريعات وكذلك يف             )أ(  
ملدارس، ويف اجملتمع وكذلك يف املؤسسات واإلجراءات       املمارسة، وداخل األسرة، ويف ا    

  اإلدارية والقضائية؛
دعـم حمافل مشاركـة الطفـل، مثل برملان الشباب للمملكة املتحدة،           )ب(  

   فانكي دراغون يف ويلز وبرملان الشباب يف اسكتلندا؛-ومجعية األطفال والشباب 
زيـادة الفـرص ملـشاركة      مواصلة التعاون مع منظمات اجملتمع املدين ل        )ج(  

  .األطفال مشاركة فعالة، مبا يف ذلك يف وسائط اإلعالم
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  )من االتفاقية) أ(٣٧ و١٧-١٣ و٨ و٧املواد ( احلقوق واحلريات املدنية  -٤  

  حرية التجمع السلمي    
يساور اللجنة القلق إزاء القيود املفروضة على حرية احلركـة والتجمـع الـسلمي                )٣٤

وكذلك )  أدناه٨٠ و٧٩انظر أيضا الفقرتني ( السلوك غري االجتماعي  لألطفال مبوجب أوامر  
  ".املناطق املتفرقة"واستحداث مفهوم ". أجهزة البعوض"استخدام ما يسمى 

توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر يف أوامر السلوك غـري االجتمـاعي               )٣٥
قد تنتهك حقوق األطفال    وكذلك غريها من التدابري مثل أجهزة البعوض ألهنا ممارسات          

أساسياً لنمـو   ل التمتع هبا عنصراً     كشيف حرية احلركة والتجمع السلمي، وهي حقوق ي       
 ١٥الطفل وال جيوز تقييدها إال بصورة حمدودة للغاية على النحو املنصوص عليه يف املادة               

  .من االتفاقية

  محاية اخلصوصية    
  :يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي  )٣٦

لألطفال يف قواعد البيانات بغض النظر عما       لنووي  ع بيانات احلمض ا   تود  )أ(  
  إذا كان الطفل قد اهتم بارتكاب جرمية أو قد أدين بارتكاهبا؛

 وال سيما املشمولون    ،مل تتخذ الدولة الطرف تدابري كافية حلماية األطفال         )ب(  
 بـصورة سـلبية أو      بأوامر السلوك غري االجتماعي، من اإلشارة إليهم يف وسائط اإلعـالم          

  علناً؛"  وتعيريهمشتمهم"
ل ظهور األطفال يف برامج تلفزيونية وقائعية تدخالً غري قـانوين           ـقد يشك   )ج(  

  .يف خصوصيتهم
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )٣٧

ضمان محاية الطفل، يف كل من التشريعات واملمارسات، من التدخل غري     )أ(  
وصيته، مبا يف ذلك من خالل األخذ بأنظمة أكثـر صـرامة            القانوين أو التعسفي يف خص    

  حلماية البيانات؛
تكثيف جهودها، بالتنسيق مع وسائط اإلعالم، الحتـرام خـصوصية            )ب(  

األطفال يف وسائط اإلعالم، وال سيما من خالل جتنب الرسائل اليت تعرضهم للعار أمـام              
  امللء واليت ختالف املصاحل الفضلى للطفل؛

م مشاركة األطفال يف الربامج التلفزيونيـة، وال سـيما الـربامج            تنظي  )ج(  
  .الوقائعية وكذلك ضمان عدم انتهاك هذه الربامج حلقوق الطفل
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  املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    
تأخذ اللجنة علماً بقيام الدولة الطرف مبراجعة تـدابري تقييـد احلركـة واحلـبس                )٣٨

ومع ذلك، تظـل    .  لضمان عدم اللجوء إليها إال للضرورة القصوى وكمالذ أخري         االنفرادي
اللجنة تشعر بالقلق ألن تقييد حركة األطفال ال يزال معموالً بـه، يف الواقـع، يف أمـاكن             

  .احلرمان من احلرية
حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان عدم اللجوء إىل تدابري تقييـد حركـة                )٣٩

ذ أخري وحصر ذلك يف منع إحلاق األذى بالطفل أو بغريه وإلغاء مجيـع              األطفال إال كمال  
  .القيود املادية اليت ُتفرض على الطفل ألغراض تأديبية

  العقاب البدين    
 وويلـز   انكلترافيما تأخذ اللجنة علماً بالتعديالت اليت أُدخلت على التشريعات يف             )٤٠

، "العقـاب املعقـول   "بيق مفهوم الدفع مببدأ     واسكتلندا وآيرلندا الشمالية، اليت تقيد من تط      
وترحب اللجنة بالتزام اجلمعية الوطنية يف ويلـز        . وجه الدفاع هذا  إزالة  يساورها القلق لعدم    

حبظر مجيع أشكال العقاب البدين داخل املرتل، لكنها تالحظ أن اجلمعية الوطنية ال تستطيع              
ويساور اللجنـة القلـق ألن      . زمةمبوجب أحكام تفويض السلطات إصدار التشريعات الال      

الدولة الطرف مل حتظر صراحة مجيع أشكال العقاب البدين داخل املرتل وتؤكد على رأيهـا               
بأن وجود أي وجه من أوجه الدفاع يف حاالت العقاب البدين اليت خيضع له الطفل هو أمـر    

  . البدينال يتمشى مع مبادئ وأحكام االتفاقية، ألنه يعين قبول بعض أشكال العقاب
كما تشعر اللجنة بالقلق ألن العقاب البدين مشروع داخل املرتل ويف املـدارس ويف                )٤١

  .مؤسسات الرعاية البديلة يف مجيع أقاليم ما وراء البحار ويف األقاليم التابعة للتاج تقريباً
، يف ضوء   )٣٥، الفقرة   (CRC/C/15/Add.188فيما تكرر اللجنة توصيتها السابقة        )٤٢
حق الطفل يف احلماية من مجيع أشكال العقاب البدين وغريها          " بشأن   ٨قها العام رقم    تعلي

، وتالحظ أيضاً توصيات مشاهبة قدمتها اللجنة املعنية حبقوق         "من أشكال العقوبة القاسية   
اإلنسان؛ وجلنة القضاء على التمييز ضد املرأة؛ واللجنة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية              

  :افية، توصي بأن تقوم الدولة الطرف مبا يليواالجتماعية والثق
 مبا  ،ألولوية داخل األسرة  على سبيل ا  حظر مجيع أشكال العقاب البدين        )أ(  

 وويلز واسكتلندا وآيرلندا انكلترايف ذلك من خالل إلغاء مجيع أوجه الدفاع القانوين، يف       
  تاج؛الشمالية، ويف مجيع أقاليم ما وراء البحار واألقاليم التابعة لل

ضمان حظر العقاب البدين صراحة يف املدارس وغريها من املؤسـسات             )ب(  
وأشكال الرعاية البديلة يف مجيع أحناء اململكة املتحدة ويف أقاليم ما وراء البحار واألقاليم              

  التابعة للتاج؛
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القيام بصورة نشطة بالتشجيع على اللجوء إىل أشكال التأديب اإلجيايب            )ج(  
 واحترام حقوق الطفل املكافئة يف الكرامة اإلنسانية والسالمة         ،على العنف الذي ال يقوم    

البدنية، هبدف بث الوعي يف صفوف اجلمهور حبقوق الطفل يف احلماية من مجيع أشـكال          
  العقاب البدين واحلد من موافقة اجلمهور على اللجوء إليه يف تربية الطفل؛

  .على تربية الطفل بصورة إجيابيةتوفري دورات لتثقيف اآلباء واملهنيني   )د(  

  متابعة دراسة األمم املتحدة عن العنف ضد األطفال    
، (A/61/299)باإلشارة إىل دراسة األمني العام لألمم املتحدة عن العنف ضد األطفال              )٤٣

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير       
 املستقل املعين بدراسة األمم املتحدة املتعلقة مبمارسة العنف ضد األطفال، مع مراعـاة              اخلبري

نتائج وتوصيات املشاورات اإلقليمية ألوروبا، ووسط آسيا، املعقودة يف ليوبليانا يف الفترة من          
ويتعّين على الدولة الطرف أن تستخدم هذه التوصيات كـأداة          . ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٧ إىل   ٥

 على أساس الشراكة مع اجملتمع املدين، وال سيما مبشاركة األطفال، لضمان محاية كل              للعمل
طفل من مجيع أشكال العنف البدين واجلنسي والنفسي وكسب الزخم الختـاذ إجـراءات              

  .ملموسة، وعند االقتضاء، حمددة زمنياً ملنع حدوث مثل هذا العنف واالعتداء والتصدي له

 إىل  ٩؛ واملواد من    ١٨ من املادة    ٢ و ١؛ والفقرتان   ٥املواد  ( عاية البديلة البيئة األسرية والر    -٥  
  ) من االتفاقية٣٩، واملادة ٢٧ من املادة ٤؛ والفقرة ٢٥واملادة  ؛٢١ إىل ١٩؛ ومن ١١
حتيط اللجنة علماً بإشارة الدولة الطرف إىل أن الكفالة أفضل من الرعايـة داخـل                 )٤٤

هود الدولة الطرف لتحسني النتـائج بالنـسبة لألطفـال          كما ترحب اللجنة جب   . املؤسسات
املودعني يف مؤسسات للرعاية، وكذلك بإنشاء مناصب ملوظفني مـستقلني للمراجعـة يف             

عديدة إىل املـساعدة الكافيـة لالضـطالع        الفتقار أسر   كما يساور اللجنة القلق     . انكلترا
وفـضالً عـن    . ه أزمات بسبب الفقر   مبسؤولياهتا يف تربية الطفل، وال سيما اُألسر اليت تواج        

  :ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي
عدم كفاية املبالغ املستثمرة يف املوظفني واملرافق لدعم األطفال احملرومني من       )أ(  

  الرعاية األبوية؛
ال يف مؤسسات الرعاية البديلـة نتيجـة الـدخل          ـاحتمال إيداع األطف    )ب(  

  املنخفض للوالدين؛
  يف السجن؛أو كالمها  الطفل الذي يكون أحد والديه حالة  )ج(  
 وال سيما ارتفاع النـسب املئويـة        ،زيادة عدد األطفال يف الرعاية البديلة       )د(  

  لألطفال من أصل أفريقي، واألطفال ذوي اإلعاقة واألطفال من أقليات إثنية؛
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 يف  عدم كفاية الرصد، مبا يف ذلك ما يتعلق باستعراض معاملـة األطفـال              )ه(  
  مؤسسات الرعاية البديلة؛

تكرر نقل الطفل كثرياً بني مؤسسات الرعاية البديلة، وكذلك ُندرة إمكانية   )و(  
  وأخواته؛وأخوته االتصال بني الطفل ووالديه 

إىل لجـوء   العدد احملدود لألطفال يف الرعاية البديلة الذين يتمكنون مـن ال            )ز(  
  .آليات تقدمي الشكاوى

  :الدولة الطرف مبا يليتوصي اللجنة   )٤٥
تكثيف جهودها لتقدمي املساعدة الكافيـة إىل الوالـدين واألوصـياء             )أ(  

  القانونيني يف اضطالعهم مبسؤولياهتم املتعلقة بتربية الطفل؛
ات الرعاية البديلة كنتيجـة الخنفـاض       ـجتنب إيداع الطفل يف مؤسس      )ب(  

  دخل الوالدين؛
 وتزويد الطفل بآليات   ،تدابري املتخذة بشأنه  مراعاة آراء الطفل يف مجيع ال       )ج(  

  يف مجيع أحناء البالد؛ميكن أن يلجأ إليها تقدمي الشكاوى ل
يف أو كالمهـا    الدعم للطفل الذي يكون أحـد والديـه         تقدمي  ضمان    )د(  

ما مل يكن ذلك خمالفـاً ملـصاحله        (أو والديها   السجن، وال سيما ملواصلة االتصال بوالده       
  مه والتمييز ضده؛ومنع وص) الفضلى

رصد حالة األطفال الذين يرعاهم أقارب، واألطفال املودعني يف مراكز            )ه(  
خمصصة يف انتظار إمتام إجراءات التبين ويف غريها من      واألطفال املودعني يف دور     احلضانة،  

  مؤسسات الرعاية، وذلك بوسائل من بينها إجراء زيارات منتظمة؛
يت تدعو إىل إيـداع األطفـال ذوي اإلعاقـة          اب ال ـإجراء تقييم لألسب    )و(  

ات الرعاية واملعاملة املقدمـة يف      ـة يف مؤسسات الرعاية واستعراض خدم     ـلفترات طويل 
  هذه املؤسسات؛

تيسري الشروع يف إجراءات االتصال جلميع األطفال املنفصلني عن آبائهم            )ز(  
  الرعاية الطويلة األجل؛م وأخواهتم، مبا يف ذلك األطفال املودعون يف مؤسسات هتخوأو

  برامج للتدريب والتثقيف إلعداد الطفل حلياة البالغني؛وفري ت  )ح(  
مراعاة توصيات اللجنة الصادرة يف يوم املناقشة العامة املتعلقة باألطفال            )ط(  

  .٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦املعقودة يف املفتقرين إىل الرعاية األبوية، 
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  التبين    
من أصل أفريقي وأطفال األقليات اإلثنية      املنحدرين  ق ألن األطفال    يساور اللجنة القل    )٤٦

  .ينتظرون أحياناً فترات طويلة قبل أن تتبناهم أسرة من نفس األصل اإلثين
توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لتيسري وضع ُيمكـن مـن تـبين                )٤٧

ومراعاة أمـور منـها     األطفال بأسرع وقت ممكن، مع مراعاة مصاحلهم الفضلى دائماً،          
  .خلفيتهم الثقافية

 الدولة الطرف أصدرت إعالناً بشأن اتفاقية الهاي بـشأن          ألنيساور اللجنة القلق      )٤٨
االتفاقية علـى  تستثين مبوجبه تطبيق    محاية الطفل والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل          

  .أقاليمها فيما وراء البحار
ف باختاذ التدابري الالزمة لتوسيع نطاق تطبيق اتفاقيـة         توصي اللجنة الدولة الطر     )٤٩

الهاي بشأن محاية الطفل والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل لتشمل أقاليم مـا               
  .وراء البحار

  العنف واالعتداء واإلمهال    
ترحب اللجنة جبهود الدولة الطرف املبذولة ملعاجلة مشكلة العنف املمـارس ضـد               )٥٠

ومع ذلك، ال تزال اللجنة تشعر باجلزع الرتفـاع حـاالت           . العتداء عليه وإمهاله  الطفل وا 
العنف املمارس ضد الطفل واالعتداء عليه وإمهاله، مبا يف ذلك داخـل املـرتل، والنعـدام                

وتأسف اللجنة الستمرار انعدام وجـود      . استراتيجية شاملة على نطاق البلد يف هذا الصدد       
التعـايف  حاالت االعتداء اليت ُترتكب ضد الطفل وألن آليـات          نظام شامل لتسجيل وحتليل     

يف مجيع أحناء   بدرجة كافية   وإعادة اإلدماج االجتماعي للضحايا غري متوفرة       البدين والنفسي   
  .الدولة الطرف

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )٥١
مهال أن تنشئ آليات لرصد عدد حاالت العنف أو اإليذاء اجلنسي أو اإل   )أ(  

أو إساءة املعاملة أو االستغالل، مبا يف ذلك داخل األسرة، ويف املدارس، ويف مؤسـسات            
  الرعاية أو غريها من أشكال الرعاية؛

مبـن فـيهم املدرسـون      (أن تكفل للفئات املهنية العاملة مع األطفال          )ب(  
) القـضائي الطبيون وأفراد الشرطة وموظفو اجلهاز      هنيون  واألخصائيون االجتماعيون وامل  

تلقي التدريب عن التزامهم باإلبالغ عن احلاالت املشتبه هبا فيما خيص العنف املرتيل الذي       
  يؤثر على األطفال واختاذ اإلجراءات املناسبة بشأهنا؛

أن تعزز الدعم املقدَّم إىل ضحايا العنف واإليـذاء واإلمهـال وإسـاءة               )ج(  
  رى خالل اإلجراءات القانونية؛املعاملة، مبا يكفل عدم وقوعهم ضحية مرةً أخ
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واملشورة وغريها من   التعايف  أن تؤمن الوصول إىل ما يكفي من خدمات           )د(  
  .أشكال إعادة اإلدماج يف مجيع أحناء البلد

؛ ٢٣؛ املـادة    ١٨ من املـادة     ٣؛ الفقرة   ٦املادة  ( ة األساسية والرعاية  ـخدمات الصح   -٦  
  ) من االتفاقية٢٧ من املادة ٣  إىل١والفقرات من  ؛٢٦؛ املادة ٢٤املادة 

  األطفال ذوو اإلعاقة    
ترحب اللجنة مببادرة الدولة الطرف املتخذة على املستوى الوطين وكـذلك علـى               )٥٢

ومع ذلك يـساور    . املستوى احمللي فيما يتعلق بتحليل وحتسني أوضاع األطفال ذوي اإلعاقة         
  :اللجنة القلق بشأن ما يلي

  ة وطنية شاملة إلدماج األطفال ذوي اإلعاقة يف اجملتمع؛ال توجد استراتيجي  )أ(  
ال يزال األطفال ذوو اإلعاقة يواجهون عقبات يف التمتع حبقوقهم اليت تكفلها              )ب(  

  .لى اخلدمات الصحية وخدمات الترفيه واللعبعصول االتفاقية، مبا يف ذلك احلق يف احل
يق تكافؤ الفرص لألشخاص ذوي يف ضوء قواعد األمم املتحدة املوحدة بشأن حتق         )٥٣

بـشأن حقـوق    ) ٢٠٠٦(٩والتعليق العام رقم    ) ٤٨/٩٦قرار اجلمعية العامة    (اإلعاقة  
  :يلي األطفال ذوي اإلعاقة، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا

اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان التنفيذ الفعال للتشريعات اليت تـنص           )أ(  
ة، وكذلك الربامج واخلدمات املقدمـة لألطفـال        ـقاص ذوي اإلعا  ـعلى محاية األشخ  
  ذوي اإلعاقة؛

  وضع برامج للتشخيص املبكر للوقاية من اإلعاقة؛  )ب(  
 مثل  ،توفري التدريب للموظفني املهنيني العاملني مع األطفال ذوي اإلعاقة          )ج(  

  ؛نيوغريهم، واملدرسني واألخصائيني االجتماعيالعاملني يف اجملال الطيب وشبه الطيب 
  وضع استراتيجية وطنية شاملة إلدماج األطفال ذوي اإلعاقة يف اجملتمع؛  )د(  
تنظيم محالت لبث الـوعي بـشأن حقـوق األطفـال ذوي اإلعاقـة          )ه(  

واحتياجاهتم اخلاصة والتشجيع على إدماجهم يف اجملتمع ومنع التمييز ضدهم وإيداعهم يف      
  مؤسسات الرعاية؛

يق على االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي       النظر يف إمكانية التصد     )و(  
  .اإلعاقة والربوتوكول االختياري امللحق هبا
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  الصحة واخلدمات الصحية    
يساور اللجنة القلق ألنه رغم اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ملعاجلة أوجه التفاوت               )٥٤

ر مبالغ كبرية، ال تزال     فيما يتعلق بالوصول إىل اخلدمات الصحية من خالل أمور منها استثما          
مسألة التفاوت مشكلةً، على النحو الذي تثبته الفجوة املتسعة يف وفيات املواليد بني أكثـر               

  . الفئات رفاهاً وأقلّها
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعاجل موضـوع التفـاوت يف الوصـول إىل                )٥٥

رات احلكومية وزيـادة    اخلدمات الصحية من خالل اتباع هنج متسق يف مجيع أحناء اإلدا          
التنسيق بني سياسات الصحة والسياسات الرامية إىل احلد مـن التفـاوت يف الـدخل               

  .ومستوى الفقر

  الصحة العقلية    
، تشعر اللجنة بالقلق ألنه يف      انكلترا يف   خباصةعلى الرغم من استثمار مبالغ كبرية، و        )٥٦

الطرف ُيشخص بإصابته خبلل عقلي، حني أن طفالً واحداً من جمموع عشرة أطفال يف الدولة 
 يف املائة تقريباً، وتشعر بـالقلق أيـضاً   ٢٥ال يتلقى منهم العالَج والرعايةَ الالزمني إال نسبة  

كما يساور اللجنة القلـق ألن      . الستمرار عالج األطفال يف أجنحة العالج النفسي للبالغني       
ة يف آيرلندا الشمالية بـسبب      أوضاع األطفال فيما يتعلق هبذا املوضوع حساسة بصفة خاص        

  .استمرار الرتاع
توصي اللجنة الدولة الطرف برصد موارد إضافية وحتسني القدرات املـستخدمة             )٥٧

لتلبية احتياجات األطفال الذين يواجهون مشاكل تتعلق بالصحة العقلية يف مجيع أحنـاء             
ـ               األطفـال   هميالبلد، مع إيالء اهتمام خاص لألطفال املعرضني ألخطار أكـرب، مبـن ف

احملرومون من الرعاية األبوية، واألطفال املتأثرون بالرتاع، واألطفال الذين يعيـشون يف            
  .الفقر واألطفال الذين يعيشون يف أوضاع خمالفة للقانونحالة من 

  الرضاعة الطبيعية    
ـ      )٥٨ ة فيما تقدر اللجنة التقدم احملرز يف السنوات األخرية للتشجيع على الرضاعة الطبيعي

ودعمها يف الدولة الطرف، تشعر بالقلق ألن تنفيذ املدونة الدولية لتسويق بدائل لـنب األم ال             
  .يزال غري كاف وألن الترويج الشديد لبدائل لنب األم ال يزال شائعاً

املدونة الدوليـة لتـسويق     صورة كاملة   توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ ب        )٥٩
لدولة الطرف أن تزيد من التشجيع على إنشاء مستشفيات  لوينبغي  أيضاً. بدائل لنب األم

  .مالئمة لألطفال والتشجيع على إدراج الرضاعة الطبيعية يف مناهج تدريب املمرضات
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  صحة املراهقني    
 املراهقني،  سفيما تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف يف اجملاالت اليت مت             )٦٠

يف صـفوف  خباصة رتفاع معدل حاالت احلمل لدى املراهقات، و  ال تزال تشعر بالقلق إزاء ا     
 االقتصادية الدنيا ويف أقاليم ما وراء البحار، وال سيما يف -اخللفية االجتماعية ذوات الفتيات  

  .جزر توركس وكايكوس
توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتقدمي خدمات الصحة اإلجنابيـة             )٦١

  . ، مبا يف ذلك التربية يف جمال الصحة اإلجنابية يف املدارساملناسبة إىل املراهقني
يساور اللجنة القلق إزاء انتشار حاالت تعاطي املشروبات الكحولية واملخـدرات             )٦٢

م ـك يف أقالي  ـة الطرف، مبا يف ذل    ـوغريها من املواد السمية يف أوساط املراهقني يف الدول        
  .ما وراء البحار

ة الطرف مبواصلة معاجلة موضوع تعاطي املراهقني للمـواد         توصي اللجنة الدول    )٦٣
  :املخدرة يف مجيع أحناء الدولة الطرف، مبا يف ذلك من خالل ما يلي

ددة اهلـدف    تدابري حم  وضعدراسة األسباب اجلذرية هلذه املشاكل بغية         )أ(  
  لتجنب ذلك؛

تعزيز خدمات الصحة العقلية وخدمات املشورة، من خـالل ضـمان             )ب(  
 القضائية، مبا يف ذلك يف أقاليم مـا  ات وذلك يف مجيع الوالي،احتها ومراعاهتا للمراهقني  إت

  وراء البحار؛
تزويد األطفال مبعلومات دقيقة وموضوعية بشأن املواد السمية، وكذلك          )ج(  

  .تقدمي الدعم لألشخاص الذين حياولون التخلص من تعاطيها أو من اإلدمان عليها

  مستوى املعيشة    
 وكـذلك   ٢٠٢٠احلكومة بوضع حد لفقر األطفال حبلول عام        التزام  ترحب اللجنة ب    )٦٤
فض أوجـه   خبالسلطات احمللية   بأن تقوم    ٢٠٠٦قانون رعاية الطفل لعام     االشتراط الوارد يف    ب

املعلومات اليت قدمها الوفد والـيت      بمع التقدير   أخذ علماً   كما ت . التفاوت بني األطفال الصغار   
ومع ذلـك،   . الدولة الطرف هذا سيتجسد ويتعزز من خالل التدابري التشريعية        تفيد بأن هدف    

يساور اللجنة القلق، على الرغم من أهنا تالحظ اخنفاض مستوى الفقر يف صفوف األطفال يف               
الفقر مشكلة خطرية للغاية متس مجيع أحناء اململكة املتحـدة، مبـا يف       لكون  السنوات األخرية،   

يف آيرلندا الشمالية، حيث تفيـد      لكونه مبعث قلق بوجه خاص      لبحار، و ذلك أقاليم ما وراء ا    
فضالً عن ذلـك،    و.  يف املائة من األطفال يعيشون يف فقر مستمر        ٢٠التقارير أن نسبة تتجاوز     

فئات األطفال الـذين    بصورة كافية   يساور اللجنة القلق ألن استراتيجية احلكومة ال تستهدف         
  . وألن مستوى معيشة األطفال الرحل رديء بشكل خاصالفقرحالة من يعيشون يف أشد 
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تود اللجنة أن تسلط الضوء على أن من الضروري توفر مستوى معيـشي كـاٍف                 )٦٥
للنمو اجلسدي والعقلي والروحي واألخالقي واالجتماعي للطفل وألن فقر األطفـال يـؤثر             

 على نوعية احلياة    أيضاً على معدالت وفيات الرضع، والوصول إىل الصحة والتعليم وكذلك         
  : من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي٢٧ووفقاً للمادة .  لألطفالةاليومي

اعتماد التشريعات الرامية إىل بلوغ هدف وضع حد لفقـر األطفـال              )أ(  
 مبا يف ذلك من خالل وضع مؤشرات ميكن ،، وتنفيذها بشكل صحيح  ٢٠٢٠حبلول عام   

  قياسها لبلوغ ذلك؛ 
إيالء األولوية يف هذه التشريعات ويف إجراءات املتابعة لألطفال واألسر            )ب(  

  الذين هم يف أشد احلاجة إىل الدعم؛
تكثيف جهودها، عند الضرورة، إىل جانب تقدمي الدعم الكامل لآلبـاء             )ج(  

 املساعدة املاديـة وبـرامج      وفريواألمهات أو غريهم من اجلهات املسؤولة عن الطفل، لت        
  ألطفال، وال سيما فيما يتعلق باملأكل وامللبس واملسكن؛الدعم ل

ذ بواجب نظامي للسلطات احمللية لتـوفري مواقـع آمنـة           ـإعادة األخ   )د(  
  .ومناسبة للُرّحل

  ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨املواد ( األنشطة التعليمية والترفيهية والثقافية  -٧  

 ن  مبا يف ذلك التدريب والتوجيه املهنيا،التعليم    

 اجلهود املتعددة اليت تبذهلا الدولة الطرف يف جمال التعلـيم،           لتقديرتالحظ اللجنة مع ا     )٦٦
ومع ذلـك، يـساورها القلـق إزاء        . بغية ضمان بلوغ األهداف املنصوص عليها يف االتفاقية       

استمرار التفاوت بشكل ملحوظ فيما يتعلق بالتحصيل العلمي لألطفال الذين يعيـشون مـع              
واجه عدة فئات من األطفال مشاكل يف االلتحاق باملدرسة أو يف           يو. ضائقة اقتصادية آبائهم يف   

مواصلة التعليم أو إعادة التسجيل يف املدارس، إما يف املدارس النظامية أو يف مرافـق التعلـيم                 
حبقهم يف التعليم، وال سيما األطفال ذوو اإلعاقة،        صورة كاملة   يستطيعون التمتع ب   البديلة، وال 

فال الرحل، وأطفال الروما، وأطفال ملتمسي اللجوء، واألطفال الـذين يتـسربون مـن              وأط
املرض، وااللتزامات األسرية   (املدارس أو الذين ال حيضرون الصفوف الدراسية ألسباب خمتلفة          

  :وفضالً عن ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي. ، واألمهات املراهقات)وما إىل ذلك
، ألن األطفال   فيةفال يف مجيع جوانب احلياة الدراسية غري كا       مشاركة األط   )أ(  

ألهنم ال يتمتعون بأي حق لالعتـراض       بوجه خاص   ال ميلكون إال حقوقاً قليلة للمشاورة، و      
على طردهم من املدارس أو االعتراض على قرارات تصدرها احملاكم بـشأن احتيـاجهم إىل    

  تعليم خاص؛
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 شكوى تتعلق بأحكام تعليمية، على الوالدين،       يقتصر التمتع باحلق يف تقدمي      )ب(  
بالنسبة لألطفال الذين تكون للسلطات احمللية سلطة أبويـة         ، وخاصة   وهو ما يطرح مشكلة   

  عليهم وإن كانت ال تستخدمها يف معظم احلاالت؛
يعترب تسلط األقران عملية خطرية ومنتشرة، مما حيول دون التحاق األطفال             )ج(  

  بشكل ناجح؛باملدارس وتعلمهم 
،       ال يزال عدد حاالت االستبعاد من املدارس بشكل دائم ومؤقـت كـبرياً            )د(  

  مما يؤثر بصفة خاصة على األطفال من الفئات املتدّني اجنازها الدراسي عموماً؛
  مشكلة الفصل يف التعليم ال تزال موجودة يف آيرلندا الشمالية؛  )ه(  
مية السابقة للجنة، ال يزال اختيار التوجيـه        على الرغم من املالحظات اخلتا      )و(  

  .األكادميي يف سن احلادية عشرة معموالً به يف آيرلندا الشمالية
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )٦٧

مواصلة وتعزيز جهودها للحد من آثار اخللفية االجتماعية لألطفال على            )أ(  
  حتصيلهم الدراسي؛

رية بغية ضمان حق مجيع األطفال يف احلصول        استثمار موارد إضافية كب     )ب(  
 لـضعيفة على تعليم شامل حقاً يكفل التمتع الكامل هبذا احلق لألطفال من مجيع الفئات ا             

  واملهمشة والبعيدة عن املدارس؛
  ضمان حصول مجيع األطفال املنقطعني عن الدراسة على تعليم بديل جيد ؛  )ج(  
إال الدائم أو املؤقت    القاضي باالستبعاد    تأدييبالتدبري  الاللجوء إىل   عدم    )د(  

 واالستعانة باألخـصائيني االجتمـاعيني      ،احلد من عدد حاالت االستبعاد    كمالذ أخري، و  
واملرشدين النفسانيني املعنيني بالتعليم يف املدارس بغية مساعدة الطفل الذي يعاين مشاكل            

  يف الدراسة؛
ة األبوية للدفاع عن مصاحله     ضمان توفر ممثل لكل طفل ال ميلك الرعاي         )ه(  

  الفضلى بنشاط؛
والعنف يف املدارس، مبا يف   تكثيف جهودها ملعاجلة حاالت تسلط األقران       )و(  

  ذلك من خالل التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، والسلم والتسامح؛
تعزيز مشاركة األطفال يف مجيع األمور اليت متسهم فيما يتعلق باملدرسـة        )ز(  

  م؛والفصل والتعل
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ضمان حق الطفل القادر على اإلعراب عن آرائه بالطعن يف قـرارات              )ح(  
طرده من املدرسة وكذلك حق األطفال املودعني يف مؤسسات الرعاية البديلـة، بـصفة              

  خاصة، يف االستئناف أمام حماكم تنظر يف االحتياجات التعليمية اخلاصة؛
خل الصفوف الدراسية   اختاذ التدابري للتصدي حلاالت فصل األطفال دا        )ط(  

  يف آيرلندا الشمالية؛
وضع حد لثقافة املستوَيْين يف آيرلندا الشمالية من خالل إلغاء اختبـار              )ي(  

االنتقال عند سن احلادية عشرة فما فوق وضمان إدماج مجيع األطفال يف ترتيبات القبول              
  .يف املدارس ما بعد االبتدائية

  احلق يف الترفيه واللعب    
 تـنص علـى أكـرب       انكلتراتعرب اللجنة عن ارتياحها ألن خطة األطفال يف         فيما    )٦٨

استثمار للحكومة املركزية يف لعب األطفال، يساورها القلق ألن حـق الطفـل يف اللعـب        
والترفيه هو حق ال يتمتع به مجيع األطفال يف الدولة الطرف باستثناء منطقة ويلز، وال سيما                

. ب، وبصفة خاصة تلك املتوفرة لألطفال ذوي اإلعاقـة        بسبب ضعف اهلياكل األساسية للع    
ويساور اللجنة القلق أيضاً ألن ما حدث يف السنوات األخرية من تقليص منـتظم يف عـدد                 

 وهو تصرف ميكن اعتباره غـري  ،املالعب قد أدى إىل جتمع األطفال يف أماكن مفتوحة عامة       
  .عيالسلوك غري االجتمااملتعلقة بألوامر لاجتماعي وفقاً 

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لضمان حـق الطفـل يف الراحـة                )٦٩
والترفيه، واملشاركة يف اللعب ويف األنشطة الترفيهية املناسبة لسنه واملشاركة حبريـة يف             

لدولة الطرف أن تويل اهتماماً خاصاً لتزويد األطفال، مبن     ينبغي ل و. احلياة الثقافية والفنون  
عاقة، بأماكن للعب ميكنهم الوصول إليها وتكون مناسبة الحتياجاهتم لكي          فيهم ذوو اإل  

  .ميارسوا فيها أنشطة اللعب والترفيه

 ٣٢، ومن   )د(-)ب(٣٧ و ٤٠ و ٣٩ و ٣٨ و ٣٠ و ٢٢املواد  ( ة اخلاصة ـتدابري احلماي   -٨  
  ) من االتفاقية٣٦إىل 

  األطفال ملتمسو اللجوء واملهاجرون    
، وكـذلك  ٢٢لدولة الطرف بسحب حتفظها علـى املـادة   ترحب اللجنة بالتزام ا   )٧٠

 يتم مبوجبه النظر يف مجيع طلبات اللجوء        ٢٠٠٧مارس  /باألخذ بإجراء جديد للجوء يف آذار     
، "على النظر يف هذه الطلبات    "الواردة من األطفال من جانب أشخاص مدربني تدريباً خاصاً          

كما ترحب اللجنة بقيام وكالـة      . واملدربني بصفة خاصة على إجراء مقابالت مع األطفال       
احلدود يف اململكة املتحدة بعملية إصالح واسعة النطاق تتعلق باألطفال ملتمـسي اللجـوء              

واجب يف الدولة الطرف وكذلك خبطة إصدار قانون ينص على إسناد           الذين ال يرافقهم أحد     
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 ذلـك يـساور     ومع.  بشأن صون الطفل   إىل وكالة احلدود يف اململكة املتحدة     نظامي حمدد   
  :اللجنة القلق مما يلي

ال يزال األطفال ملتمسو اللجوء ُيحَتجزون، وهو أمر اعترفت بـه أيـضاً               )أ(  
مؤخراً اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك األطفال الذين خيضعون لتقيـيم لعمـرهم،       

  والذين قد يظلون رهن االحتجاز ألسابيع حىت تتم عملية التقييم؛
   نقص يف البيانات املتعلقة بعدد األطفال ملتمسي اللجوء؛هناك  )ب(  
ال توجد آلية مستقلة لإلشراف مثل نظام الوصاية، لتقييم ظروف استقبال             )ج(  

  األطفال غري املصحوبني الذين يتعني إعادهتم إىل بلداهنم؛
 مبالحقـة قـضائية     ٢٠٠٤ من قانون اللجوء واهلجرة لعام       ٢تسمح املادة     )د(  
 سنوات إذا مل يكونوا حائزين لوثـائق صـاحلة عنـد            ١٠الذين تتجاوز أعمارهم    لألطفال  

  .دخوهلم اململكة املتحدة
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )٧١

تكثيف جهودها لضمان العمل دائماً على أن ال يتم اللجوء إىل احتجاز              )أ(  
ذ األخري وألقـصر فتـرة      األطفال ملتمسي اللجوء واملهاجرين، إال كتدبري يتخذ يف املال        

  من االتفاقية؛) ب(٣٧زمنية مناسبة، عمالً بأحكام املادة 
موظفني يتم تدريبهم   بتعيني  وكالة احلدود يف اململكة املتحدة      قيام  ضمان    )ب(  

  تدريباً خاصاً إلجراء مقابالت مع األطفال لفرز أوضاعهم؛
فـال ملتمـسي    اء على غري املصحوبني من األط     ـالنظر يف تعيني أوصي     )ج(  

  اللجوء واملهاجرين؛
 بشأن عـدد األطفـال      لقادمتوفري بيانات إحصائية مصنفة يف تقريرها ا        )د(  

  ملتمسي اللجوء، مبن فيهم األطفال املشكوك يف سنهم؛
ر ملتمسي اللجوء غري املصحوبني يف احلاالت اليت تكون فيها          تربئة القصّ   )ه(  

  ب خرباء، بشأن كيفية حتديد السن؛شكوك بشأن سنهم، والتماس التوجيه من جان
إجـراء  يشمل  ضمان توفر ضمانات كافية يف حالة عودة األطفال، مبا            )و(  

  تقييم مستقل لظروف العودة، مبا يف ذلك البيئة األسرية؛
معاملة ( ٢٠٠٤لعام   من قانون اللجوء واهلجرة      ٢النظر يف تعديل املادة       )ز(  

نون يسمح بتوفري دفاع مضمون لألطفال غـري        وهو قا ) أصحاب املطالبات وما إىل ذلك    
  .املصحوبني الذين يدخلون اململكة املتحدة دون وثائق هجرة صاحلة
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  األطفال يف الرتاع املسلح    
مبا أن الدولة الطرف كانت قد قدمت تقريرهـا األويل مبوجـب الربوتوكـول                )٧٢

اعات املسلحة، ترجـو    االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرت        
، لغرض تقدمي توصيات يف إطار هذا الفـرع، إىل املالحظـات   لرجوعاللجنة من القُراء ا   

  .(CRC/C/OPAC/GBR/1)اخلتامية املعتمدة فيما يتعلق بذلك التقرير 

  االستغالل واالعتداء اجلنسيان    
ل لربوتوكـو علـى ا  ترحب اللجنة بإعالن الدولة الطرف عن تـصديقها املقبـل             )٧٣

االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف             
املواد اإلباحية وتأخذ علماً باألنشطة املتعددة اليت اضطلعت هبا الدولـة الطـرف ملكافحـة             

يا االستغالل واالعتداء اجلنسيني ألغراض جتارية، مبا يف ذلك تدابري ملنع جترمي األطفال الضحا            
وتنفيذ السياسات املشار إليها يف املؤمتر العاملي ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض            

ويساور اللجنة القلق إزاء انعدام بيانات بشأن األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي، مبا            . جتارية
  .يف ذلك يف أقاليم ما وراء البحار

مع البيانات املتعلقـة مبـدى      توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها جل        )٧٤
بـشأن  أساسية إلعداد ردود مناسبة     بيانات  االستغالل واالعتداء اجلنسيني لألطفال، هي      

لدولـة  ينبغـي ل  و. مبا يف ذلك يف أقاليم ما وراء البحـار        هاتني الظاهرتني ومكافحتهما،    
حايا هـذه   الطرف أن تنظر دائماً، ويف كل من تشريعاهتا وممارساهتا، يف حالة األطفال ض            

املمارسات اإلجرامية، مبا يف ذلك بغاء األطفال، على أهنم ضحايا حباجة إىل املعافاة وإعادة     
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على اتفاقية جملـس          . اإلدماج ال كمجرمني  

  .أوروبا بشأن محاية األطفال من االستغالل واالعتداء اجلنسيني

   واختطافهمبيع األطفال واالجتار هبم    
الدولة الطرف التصديق على اتفاقيـة جملـس        التقدير باعتزام   تأخذ اللجنة علماً مع       )٧٥

وفيما ترحب اللجنة باعتماد خطة العمـل       . أوروبا بشأن العمل على مكافحة االجتار بالبشر      
 مبا يف   ملناهضة االجتار يف اململكة املتحدة، يساورها القلق لعدم توفر املوارد الالزمة لتنفيذها،           

  .ذلك املوارد الالزمة لضمان توفري خدمات رفيعة املستوى ومأوى آمن لألطفال املتَّجر هبم
توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفري املواد الالزمة لتنفيذ خطة العمـل ملناهـضة               )٧٦

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على اتفاقية جملس أوروبا    . االجتار تنفيذاً فعاالً  
أن العمل على مكافحة االجتار بالبشر وبتنفيذ التزاماهتا من خالل ضمان تطابق معايري             بش

  .هبم مع املعايري الدولية محاية الطفل املطبقة على األطفال املتَّجر
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  إدارة قضاء األحداث    
  :يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي  )٧٧

عـشر  عنـد   سكتلندا و مثاين سنوات يف ا   عند  حتديد سن املسؤولية اجلنائية       )أ(  
   وويلز وآيرلندا الشمالية؛انكلتراسنوات يف 

األطفال الـذين    وال سيما    ،ال تزال هناك حاالت تتم فيها حماكمة األطفال         )ب(  
 يف حماكم للبالغني، مبا يف ذلك يف أقاليم ما وراء البحار            ، عاماً ١٨ و ١٦تراوح سنهم ما بني     ت

  يف األقاليم امللحقة بالتاج يف جزيرة مان؛ يف أنتيغوا ومونتيسريات وبرمودا وكذلك 
          ممـا يـشري إىل أن االحتجـاز         ،ارتفاع عدد األطفال احملرومني من احلرية       )ج(  

  ال ُيلجأ إليه دائماً كآخر تدبري؛
  ال يزال عدد األطفال املودعني يف السجن االحتياطي مرتفعاً؛  )د(  
  انونياً يف التعليم؛ ال ميلك األطفال يف االحتجاز حقاً ق  ) ه(  
سن هناك ممارسة يف أقاليم ما وراء البحار تتمثل يف سجن األشخاص دون               )و(  

  ؛األماكن اليت يسجن فيها البالغونالذين هم يف وضع خيالف القانون، يف نفس الثامنة عشرة 
يوليـه  /متـوز (الشباب  جرائم  تتضمن خطة العمل الصادرة حديثاً بشأن         )ز(  
تراوح تشباب الذين   تقدمي تقارير صحفية عن ال    القيود املفروضة على    بإلغاء  اقتراحاً  ) ٢٠٠٨

لتحسني الشفافية فيما يتعلـق     " عاماً والذين يواجهون مالحقات جنائية       ١٧ و ١٦سنهم بني   
  ؛"بنظام قضاء األحداث

تنطبق أحكام قانون مكافحة اإلرهاب، أيضاً على األطفال املشتبه هبـم أو              )ح(  
اب جرائم إرهابية؛ وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص فيما يتعلق باألحكام اليت            املتهمني بارتك 

  تنص على متديد فترة االحتجاز ما قبل توجيه التهمة ومتطلبات اإلخطار؛
احتمال انتهاء األمر باألطفال احملرومني من احلرية يف تركس وكايكوس إىل             )ط(  

  . األطفالاحتجازهم يف جامايكا بسبب انعدام مرافق احتجاز
املعايري الدوليـة املتعقلـة     صورة كاملة   توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ ب        )٧٨

 من االتفاقية، وكذلك التعليق العام     ٤٠ و ٣٩ و ٣٧بقضاء األحداث، وال سيما الفقرات      
، وقواعد األمم املتحدة النموذجيـة      "حقوق األطفال يف قضاء األحداث    " بشأن   ١٠رقم  

، ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع  )قواعد بيجني ( قضاء األحداث    الدنيا إلدارة شؤون  
وقواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث      ) مبادئ الرياض التوجيهية  (جنوح األحداث   

  :كما توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي). قواعد هافانا(اجملردين من حريتهم 
نائية عمالً بتعليق اللجنة العـام      ة اجل ـد األدىن لسن املسؤولي   ـرفع احل   )أ(  

   منه؛٣٣ و٣٢، وال سيما الفقرتان ١٠رقم 
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وضع طائفة واسعة من تدابري بديلة الحتجاز األطفال الذين هم يف وضع              )ب(  
خيالف القانون؛ وترسيخ املبدأ القائل باللجوء إىل احتجاز الطفل كتدبري ُيتخذ كمالذ أخري 

  نوين؛وألقصر فترة زمنية ممكنة كمبدأ قا
التعامل مع األطفال الذين هم يف وضع خيالف القانون، دائماً، يف إطـار               )ج(  

نظام قضاء األحداث، وعدم حماكمتهم مطلقاً كبالغني يف حماكم عادية، بغض النظر عـن              
  خطورة اجلرمية اليت أدينوا بشأهنا؛ 

، من االتفاقيـة  ) ج(٣٧املادة  على   املرحب به لتحفظها     هامتابعةً لسحب   )د(  
، ة عن البالغني يف مجيع أماكن احلرمان من احلرية        ـضمان فصل كل طفل حمروم من احلري      
  ما مل تقتض مصلحته الفضلى ذلك؛

  النص على حق قانوين لتعليم مجيع األطفال احملرومني من حريتهم؛  ) ه(  
  ؛مراجعة تطبيق قانون مكافحة اإلرهاب على األطفال  )و(  
 من االتفاقية ٤٠ات املنصوص عليها يف املادة      ضمان احترام مجيع الضمان     )ز(  

، عندما يكون األطفال يف أقاليم ما وراء البحار         على النحو الواجب  ورصد هذا االحترام    
الطرف أن تكفل ألولئـك     ينبغي للدولة   خاضعني للحرمان من احلرية يف بلد آخر، كما         

ظمة، ما مل يكن ذلـك      األطفال احلق يف البقاء على اتصال بأسرهم من خالل زيارات منت          
  يف غري مصلحة الطفل الفضلى؛

اعتماد تدابري مناسبة حلماية حقوق ومصاحل األطفال الضحايا أو الشهود          )ح(  
  .يف اجلرائم يف مجيع مراحل عملية املقاضاة اجلنائية

يساور اللجنة القلق إزاء تطبيق أوامر السلوك غري االجتماعي، على األطفال، وهي              )٧٩
ة تفرض قيوداً على جتمع األطفال، وميكن أن يؤدي خرقها إىل اإلدانـة جبـرائم               أوامر مدني 

  :كما يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي. جنائية
 واعتبار  ،سهولة إصدار مثل هذه األوامر، والنطاق الواسع للسلوك احملظور          )أ(  

  وخيمة؛جرم جنائي ميكن أن تترتب عليه عواقب خمالفة أي أمر مبثابة 
ر املتعلقة بالسلوك غري االجتمـاعي ممارسـةً   ـل األوام ـاحتمال أن تشك    )ب(  

تسهم يف إدخال الطفل إىل نظام القضاء اجلنائي، بدالً من كوهنا تدبرياً ُيستخدم للمـصلحة               
  الفضلى للطفل؛

  . حمرومةاتكون معظم األطفال الذين خيضعون هلذه األوامر من خلفي  )ج(  
 بإجراء استعراض مستقل ألوامر الـسلوك غـري         توصي اللجنة الدولة الطرف     )٨٠

  .االجتماعي، هبدف إلغاء تطبيقها على األطفال
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  التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان  -٩  
تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التصديق على الـصكوك الدوليـة               )٨١

ولية حلماية حقوق مجيـع     حلقوق اإلنسان اليت ليست طرفاً فيها بعد، ومنها االتفاقية الد         
العمال املهاجرين وأفراد أسرهم؛ واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة؛ واالتفاقيـة            
الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛ وفضالً عن ذلك، توصي اللجنـة             
الدولة الطرف، على النحو املعلن عنه خالل احلوار مع اللجنة، بأن تبـادر بـسرعة إىل                

ديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغـاء            التص
  .األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  املتابعة والنشر  -١٠  

  املتابعة    
هـذه  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ              )٨٢

وسائل منها إحالتها إىل الربملان والـوزارات املعنيـة التابعـة           التوصيات تنفيذاً كامالً، ب   
  .للحكومة املركزية واإلدارات املفوَّضة لكي تنظر فيها وتتخذ املزيد من اإلجراءات بشأهنا

  النشر    
توصي اللجنة كذلك بأن ُينشر على نطاق واسع وباللغات ذات الصلة التقريران              )٨٣

 اخلطية اليت قدمتها الدولة الطرف والتوصـيات ذات         الدوريان الثالث والرابع والردود   
وال (شبكة اإلنترنـت    تشمل  اليت اعتمدهتا اللجنة، بوسائل     ) املالحظات اخلتامية (الصلة  

لعامة اجلمهور ومنظمات اجملتمع املدين وفئات الشباب واألطفال بغية إثارة          ) تقتصر عليها 
  .االنقاش وبث الوعي بشأن االتفاقية وتنفيذها ورصده

  التقرير القادم  -١١  
 كانون  ١٤تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري اخلامس حبلول             )٨٤
 صـفحة   ١٢٠دد صفحات هذا التقرير     ـاوز ع ـوينبغي أال يتج  . ٢٠١٤يناير  /الثاين

  ).CRC/C/118انظر (
قاً ملتطلبـات   ثة وف إىل تقدمي وثيقة أساسية حمدَّ    أيضاً  تدعو اللجنة الدولة الطرف     و  )٨٥

مبادئ توجيهية منسقة لتقدمي التقارير "الوثيقة األساسية املوحدة الواردة يف الوثيقة املعنونة 
مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك مبادئ توجيهية لتقـدمي وثيقـة              

ترك اليت أُقرت يف االجتماع اخلامس املش     " أساسية موحدة ووثائق خاصة مبعاهدات بعينها     
  .(HRI/MC/2006/3) ٢٠٠٦يونيه /بني جلان هيئات معاهدات األمم املتحدة يف حزيران



CRC/C/49/3 

GE.10-41003 102 

  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية  -٣٠
 للمملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الـشمالية        ظرت اللجنة يف التقرير األويل    ن  )١

تعلـق بإشـراك األطفـال يف الرتاعـات املـسلحة           املقدم مبوجب الربوتوكول االختياري امل    
)CRC/C/OPAC/GBR/1 ( ١٣٥٧يف جلــستها)  انظــرCRC/C/SR.1357 ( ٢٤املعقــودة يف 

  . املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٣ واعتمدت يف ٢٠٠٨سبتمرب /أيلول

  مقدمة  - ألف  
بالردود الكتابية على قائمة    كذا  و ها األويل رترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقري       )٢

معلومات هامة عن التدابري التشريعية واإلدارية والقـضائية        فيها  املسائل املطروحة اليت قدمت     
وغريها من التدابري السارية يف الدولة الطرف فيما يتعلق باحلقوق اليت يضمنها الربوتوكـول              

رفيع املـستوى  ء الذي جرى مع وفد اّن باحلوار الصريح والب اًوترحب اللجنة أيض   .االختياري
  .ميثل قطاعات متعددة

وُتذَكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية ينبغي أن ُتقـرأ مقترنـةً                -٣
باملالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة يف اليوم نفسه بشأن التقريرين الـدوريني الثالـث              

  .CRC/C/GBR/CO/4 يف الوثيقة ةاردالواملقدمني من الدولة الطرف والرابع 

  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
د اإلجباري يف القوات املسلحة الربيطانية قد أُلغـي         ـة بكون التجني  ـب اللجن ّحتر  )٤

  .١٩٦٣عام 
 العامل يف فريق األمم املتحدةنشطاً  اً بكون الدولة الطرف عضواًب اللجنة أيضّحوتر  )٥

تنظر يف  لعمل احملاكم اجلنائية الدولية اليت اً قوياًوتقدم دعم سلحةامل عاترتاوال باألطفال املعين
  .يف حق األطفالاليت ُترتكب اجملتمع الدويل، ومنها اجلرائم ثري قلق اليت تخطورة اجلرائم شد أ
   :ب كذلك بتصديق الدولة الطرف على ما يليّحوتر  )٦

أ أشـكال عمـل     ن حظر أسو  أ بش ١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )أ(  
  .٢٠٠٠مارس / آذار٢٢األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها، يف 

 / تـشرين األول   ٤ا األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليـة، يف        ـنظام روم   )ب(  
  .٢٠٠١أكتوبر 
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  تدابري التنفيذ العامة  -١  

  والتدريبنشر ال    
عدم اري بشكل كاف و أحكام الربوتوكول االختي  عدم نشر   يساور اللجنة القلق من       )٧
وبالرغم من  .الدورات التدريبية للجيشيف  يف املناهج الدراسية للمدارس العسكرية أو هادجم

لتدريب يف جماالت يتناوهلا الربوتوكول االختياري، يساور اللجنة القلق         لتلقي بعض املوظفني    
كريني وغريهـم  لفائدة األفراد العسالربوتوكول  من عدم وجود أي تدريب حمدد بشأن        اًأيض

   .من املهنيني املعنيني الذين يعملون مع األطفال
ن الربوتوكول االختيـاري    أ اللجنة بأن توفر الدولة الطرف التدريب بش       يتوص  )٨

وتوصي اللجنـة   . قواهتا املسلحة، مبن فيهم املشاركون يف العمليات الدولية       فراد  جلميع أ 
االختياري جلميع املهنيني املعنيني، مبـن  بتوفري مزيد من التدريب على أحكام الربوتوكول       

لذين يعملون مع األطفال طاليب اللجوء والالجئني، وسـلطات اهلجـرة،           أولئك ا فيهم  
 ،والشرطة، واحملامني، والقضاة، مبن فيهم القضاة العسكريون، وللعاملني يف املهن الطبيـة           

  . والصحفيني، االجتماعينياألخصائينيو
، ٦ من املادة    ٢ تقوم الدولة الطرف، يف ضوء الفقرة         بأن كذلك اللجنة   يوتوص  )٩

بالتعريف على نطاق واسع بأحكام الربوتوكول االختياري والتـرويج هلـا، بالوسـائل             
  .لبالغني واألطفال على السواءيف أوساط ااملالئمة، 

  الوقاية  -٢  

  القتالأعمال املشاركة املباشرة يف     
بـشأن  ة الطرف   ـلق اإلعالن التفسريي للدو   اـيساور اللجنة القلق من اتساع نط       )١٠
 سن الثامنـة   من الربوتوكول االختياري، الذي ال يستبعد مبوجبه نشر أشخاص دون ١ملادة  ا

يف مجلـة   عمال القتال عندما يكون استبعاد األطفـال،        أللمشاركة بشكل مباشر يف     عشرة  
. الفعالية التشغيلية للعمليةبعاد عندما ُيقّوض هذا االستأو  غري ممكن من الناحية العملية،       ،أمور
مببـادئ توجيهيـة    األخذ  أن  باملعلومات اليت تفيد    يف هذا الصدد، يف حني ترحب اللجنة ب       و

إىل احلد من عدد    قد أدى   ،  يف مسرح العمليات  املوقع  حتديد  وإجراءات جديدة، مبا فيها نظام      
 وأنه مل جير نشر     القتال،ا ألعمال   ضوا فيه رََّعاألطفال الذين ينشرون يف املناطق اليت ميكن أن يُ        

القلق الستمرار احتمال نشر األطفـال يف       تعرب عن   ، فإهنا   ٢٠٠٥يوليه  /أي طفل منذ متوز   
  .وإشراكهم فيهاالقتال املناطق اليت جتري فيها أعمال 

 سياستها  اشي مت ضمان الدولة الطرف إعالهنا التفسريي ل     اجعتوصي اللجنة بأن تر     )١١
 من الربوتوكول وعدم تعريض األطفال خلطر املشاركة املباشرة يف          ١دة  وممارستها مع املا  

  .القتالأعمال 
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  التجنيد الطوعي    
الدولـة   دمتهالذي ق  لإلعالن   اً للتجنيد الطوعي، وفق   نيادلتالحظ اللجنة أن السن ا      )١٢

تأسـف إلشـارة    و ، سنة ١٦ ي ه ها على الربوتوكول،   عند تصديق  ٣الطرف مبوجب املادة    
  .تغيريهنية للطرف إىل عدم وجود أي الدولة ا

إمكانية إعادة النظر يف موقفها ورفع  أن تدرس   تشجع اللجنة الدولة الطرف على        )١٣
 سنة من أجل تعزيز محاية الطفـل مـن          ١٨للتجنيد يف القوات املسلحة إىل      الدنيا  السن  
أولوية، عطى  بأن تُ يف غضون ذلك، توصي اللجنة       و .قانوين بشكل عام  العيار  رفع امل خالل  

   .اً، إىل من هم أكرب سن يف صفوف أشخاص مل يبلغوا الثامنة عشرةعند التجنيد
يف سـوق  نافسة من أجل امل"الذي مفاده أنه  مبوقف الدولة الطرف اًوحتيط اللجنة علم    )١٤

مـن   الشبان البالغني    ذبـجة الربيطانية   ـ القوات املسلح  على،  ة متزايدة تنافسييتسم ب عمل  
 ،تقرير الدولـة الطـرف     ("مسار مهين يف القوات املسلحة    اتباع  سنة وما فوق إىل      ١٦العمر  
  :ا يليممالقلق يساورها اللجنة  غري أن )١٨الفقرة 

الثامنـة  أن اجملندين دون سن  من  األرقام اليت قدمتها الدولة الطرف      ما ُتبّينه     )أ(  
القوات املسلحة  نضمون إىل   األفراد الذي ي   يف املائة من جمموع      ٣٢ما يقارب     يشكلون عشرة

  النظامية للمملكة املتحدة؛
تمني إىل  سياسة التجنيد النشيطة إىل استهداف األطفال املن ؤديتاحتمال أن     )ب(  

  فة؛يعات ضعامج
 املرحلة النهائية من عملية التجنيـد       يفإال  صياء  وأو األ /اآلباء و عدم إشراك     )ج(  

   .إلعطاء موافقتهم
  :ة الطرف مبا يليتوصي اللجنة الدول  )١٥

 النظر يف سياستها النشيطة لتجنيد األطفال يف القوات املـسلحة          إعادة  )أ(  
 األقليات اإلثنيـة وأطفـال األسـر        اًبطريقة تستهدف حتديد  التجنيد  تم  يأال  ضمان  و

 منخفضة الدخل؛

منـذ  الخنـراط   راك الوالدين يف كامل عملية التجنيد وا      ـإشضمان    )ب(  
 .بدايتها وخالهلا

يساور اللجنة القلق ألن اجملندين األطفال ال حيق هلم طلب التخلي عـن اخلدمـة               و  )١٦
" احلق يف طلب اإلعفاء من اخلدمة"العسكرية إال خالل األشهر الستة األوىل من اخلدمة وألن          

 أعمارهم الثامنة عشرة وثالثة أشهر الـذين        بلغالذي يتمتع به أفراد القوات املسلحة ممن مل ت        
واضح عدم رضاهم عن اخنراطهم يف مسار مهين داخل القوات املسلحة، قبل            يبدون بشكل   

  .عيد ميالدهم الثامن عشر، خيضع لتقدير القادة العسكريني
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باحلق يف طلب اإلعفاء    "املتعلقة  الدولة الطرف شروطها    راجع  توصي اللجنة بأن ت     )١٧
   .ليشمل اجملندين األطفال وتوّسع نطاق هذا احلق "من اخلدمة

اجملندين دون سن الثامنة عـشرة      إلزام  ب اللجنة بكون القاعدة اليت تنص على        ّحوتر  )١٨
بيد أن  .سنتني من الفترة الدنيا للمجندين البالغني مل تعد سارية       بفترة خدمة دنيا أطول     بقضاء  

 ١ مـن    اًاللجنة يساورها القلق لكون اللوائح اجلديدة ال تسري إال على اجملندين اجلدد اعتبار            
  .٢٠٠٨يناير /ن الثاينكانو
 ١يف  الثامنة عـشرة    سن  ممن مل يبلغوا    يع األشخاص   يتمتع مج وتوصي اللجنة بأن      )١٩

 من  اًفترة خدمتهم الدنيا إىل أربع سنوات اعتبار      تغيري  حلق يف   با ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاين 
  .اليوم األول للخدمة

   السالمالتثقيف بشأن    
تعاون مع منظمـات اجملتمـع      الطرف وتنفذ، ب  توصي اللجنة بأن تضع الدولة ال       )٢٠

املدين، برامج تدريب ومحالت للنهوض بقيم السالم واحترام حقـوق اإلنـسان وإدراج            
  . السالم وحقوق اإلنسان كموضوع أساسي يف النظام التعليمي بشأنفيثقالت

  احلظر  -٣  

  اتالتشريع    
من أنه ميكـن    ية للدولة الطرف    قانون احملكمة اجلنائية الدول   مبا يرد يف    ترحب اللجنة     )٢١

مقاضاة أي شخص يرتكب جرمية احلرب املتمثلة يف التجنيد اإللزامي لألطفـال دون سـن               
اخلامسة عشرة يف القوات املسلحة الوطنية أو استخدامهم للمشاركة النـشيطة يف أعمـال              

للقضاء  اً خاضع  يف اململكة املتحدة أو    اً أو مقيم  اً بريطاني اً، عندما يكون الشخص مواطن    القتال
م ىل أحكام قانونية جتـرِّ إالدولة الطرف فتقار لكن يساور اللجنة القلق ال .يف البلدالعسكري 

ـ رتاعات  أعمال القتال أثناء ال   جتنيد األطفال أو استخدامهم يف       خالفـاً ألحكـام    سلحة،  امل
لة جتنيد أو    يف حا   القضائية واليتهاارس بسبب ذلك    لكوهنا قد ال مت   والربوتوكول االختياري،   

  .ة عشرةثامناستخدام األطفال دون سن ال
تدابري احلماية اهلادفة إىل منع قيام القـوات املـسلحة بالتجنيـد            عزيز  وبغرض ت   )٢٢

قتال، أو قيام اجملموعات املسلحة بتجنيـد       الاإلجباري لألطفال واستخدامهم يف أعمال      
  :ة الطرف مبا يليقتال، توصي اللجنة الدولالاألطفال واستخدامهم يف أعمال 

 قتالالم جتنيد األطفال وإشراكهم يف أعمال       اعتماد وتنفيذ تشريعات جترِّ     )أ(  
   الربوتوكول االختياري؛خالفاً ألحكام
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بشأن هذه اجلرائم إقليم الدولة الطرف كفالة وإنفاذ والية قضائية خارج        )ب(  
 حق شخص مـن     عندما ُترتكب يف  مواطين الدولة الطرف أو     يرتكبها شخص من    عندما  

  تربطه هبا صالت أخرى؛مواطين الدولة الطرف أو 
ضمان متاشي القوانني، مبا فيها القوانني العسكرية والكتيبات اإلرشادية           )ج(  

  .وغريها من التوجيهات العسكرية، مع أحكام الربوتوكول االختياري

  احلماية والتعايف وإعادة اإلدماج  -٤  
تجهيز طلبات اللجوء الـواردة     لالدولة الطرف   اليت تبذهلا    باجلهود   اًحتيط اللجنة علم    )٢٣

اجة هيئـة احلـدود     حبيف اخلارج، وكذلك    قتال  دوا أو استخدموا يف أعمال      ُجّنمن أطفال   
بيد أن اللجنة    .األطفال من األذى  ممارسات حلماية   باململكة املتحدة إىل أن تكون هلا مدونة        

دوا أو استخدموا يف أعمال     ُجّناعدة األطفال الذين    أية تدابري حمددة ملس   اعتماد  قلقة من عدم    
خدمات دعم قائمة ملـساعدة     لديها  قتال يف اخلارج، بالرغم من أن فرادى السلطات احمللية          

  .اململكة املتحدةإىل األطفال املهاجرين الذين يدخلون 
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )٢٤

 هوية األطفال الالجئني وطاليب اللجـوء       تعزيز التدابري الرامية إىل حتديد      )أ(  
واليتها القضائية والذين قد يكونون ُجندوا أو اسـُتخدموا يف          تشملهم  واملهاجرين الذين   

  أعمال قتال وإىل مجع بيانات عنهم بصورة منهجية؛
كفالة تلقي هؤالء األطفال للرعاية والعالج املالئمـني، مبـا يف ذلـك               )ب(  

 ؛اًن أجل تعافيهم بدنياً ونفسياً وإعادة إدماجهم اجتماعيمساعدة متعددة التخصصات م

عند جتهيز طلبـات    ول  االعتبار األ الفُضلى  مصاحل الطفل   ضمان إيالء     )ج(  
القرارات املتعلقـة   عند اختاذ   ، وخباصة   لنيابة عنهم اللجوء املقدمة من هؤالء األطفال أو با      

   .بإعادهتم إىل أوطاهنم
، ٦ بتوصيتها العامة رقـم      اًحتيط الدولة الطرف علم   وتوصي اللجنة كذلك بأن       )٢٥

عـن  ، بشأن معاملة األطفال غري املصحوبني واملنفصلني        ٦٠ إىل   ٥٤وخباصة فقراهتا من    
  .خارج بلدهم األصليذويهم 

  استخدام األسلحة النارية    
باحلراسـة   سن السابعة عـشرة اعتباراً من     نيعسكرياضطالع  تأسف اللجنة جلواز      )٢٦

، كحـد أدىن   للمنشآت العسكرية يف اململكة املتحدة، ولكون هذا النشاط يستلزم،           املسلحة
وكذلك التوجيه بـشأن    تقييم القدرة على هذا التعامل      التدريب على التعامل مع األسلحة و     

  .استخدام القوة وقواعد االشتباك
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إىل تشجع اللجنة على إلغاء التعامل مع األسلحة النارية واستخدامها بالنـسبة              )٢٧
  . وروح الربوتوكول االختيارياًمجيع األطفال متاشي

  األسرى من األطفال اجلنود
 يف العراق وأفغانستان وأن هناك      اً عسكري اًن للدولة الطرف حضور   أتالحظ اللجنة     )٢٨

ويف هذا  .شركوا يف الرتاع أُالًحاالت قد حتتجز فيها السلطات العسكرية للدولة الطرف أطفا      
األسـرى  مبعاملـة   تعلـق   جنة وجود مبادئ توجيهية للقوات املسلحة ت      الصدد، تالحظ الل  

نقلهم إىل جلنة الصليب األمحر الدولية يف       ، يف مجلة أمور، على      األطفال تنص واحملتجزين من   
  .أسرع وقت ممكن

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )٢٩
 سنهم  أخري ويف ظروف تناسب   مالذ  ضمان عدم احتجاز األطفال إالّ ك       )أ(  

  وضعف حالتهم؛
وإجـراء إعـادة    بشكل دوري ونزيه    ضمان إعادة النظر يف احتجازهم        )ب(  

 قضايا البالغني؛يف قضايا األطفال منها يف النظر تلك بوترية أسرع 

حتجـز  ُيإىل مجيع املرافق اليت     دون عوائق   الرصد  هيئات  ضمان وصول     )ج(  
 مستقلة لتقدمي الشكاوى؛ اتإىل آلياألطفال وصول هؤالء ضمان فيها أطفال و

  .إخبار الوالدين أو األقارب املقربني مبكان احتجاز الطفل أو مكان وجوده  )د(  

  القضاء العسكري    
أفراد القوات املسلحة دون سن الثامنة عشرة       حتمال خضوع   يساور اللجنة القلق ال     )٣٠

  .لنفس نظام العدالة العسكرية الذي خيضع له البالغون
األطفـال  تناول القضايا املتعلقـة ب     اًة الدولة الطرف بأن تكفل دائم     توصي اللجن   )٣١

  يف إطار  ، للمخالفات اليت يرتكبوهنا    العسكرية أو املدنية   ةطبيعال، بصرف النظر عن     اجلاحنني
 ٣٧املادتـان  ( للمعايري املنصوص عليها يف االتفاقيـة    اًنظام قضاء األحداث ومعاملتهم وفق    

  ." يف قضاء األحداثالطفلحقوق "ب  املتعلق ١٠للجنة العام رقم واملبينة يف تعليق ا) ٤٠و

  صادرات األسلحة    
تالحظ اللجنة أن مجيع طلبات تراخيص التصدير من اململكة املتحدة جيري تقييمها              )٣٢

، الـيت   )مدونة قواعد السلوك  (املعايري املوحدة لتراخيص التصدير األوروبية والوطنية       مقارنة ب 
لكن بالرغم من أن اللجنـة تـدرك أن مبيعـات     . معايري ينبغي االمتثال هلاتتألف من مثانية

األطفـال أو   أهنا أو ُيرّجح أن تكون من البلدان اليت ُيجّند فيهـا            عرف  ُياألسلحة إىل بلدان    
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القلق من  تعرب عن     فإهنا حد هذه املعايري أو عدة منها،     القتال ختضع أل  يف أعمال   ُيستخدمون  
  .بشكل صريح يف صك ملزمدرج مكون هذا احلظر غري 

األسـلحة إىل   بيع  ا،  اهتتوصي اللجنة بأن حتظر الدولة الطرف صراحة، يف تشريع          )٣٣
يف ُيستخدمون أو أهنا أو ُيرجح أن تكون من البلدان اليت ُيجّند فيها األطفال   عرف  ُيبلدان  

  .أعمال قتالية

  املساعدة والتعاون الدوليان  -٥  
ولة الطرف تواصل التعاون التقين وتقـدمي املـساعدات         تالحظ اللجنة أن الد     )٣٤

شراكة مع وكـاالت األمـم      يف إطار   املالية لتنفيذ الربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك        
ومفوضية األمم املتحدة الـسامية     ) اليونيسكو(مم املتحدة للطفولة    منظمة األ كاملتحدة  

 الثنائي ومتعـدد  اة تعاوهنوتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصل .لشؤون الالجئني
يتناىف مع  منع أي نشاط    جمال  األطراف يف تنفيذ الربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك يف          

اليت تشكل خرقـاً للربوتوكـول      ويف إعادة تأهيل األشخاص ضحايا األعمال       أحكامه  
  .إدماجهم يف اجملتمعوإعادة 

  املتابعة والنشر  -٦  
مجيع التدابري املالئمة لضمان تنفيذ هـذه        تتخذ   بأنتوصي اللجنة الدولة الطرف       )٣٥

 بوسائل منها إحالتها إىل وزارة الدفاع والربملان والسلطات املعنية تنفيذاً كامالً،التوصيات 
يف اإلدارات املفوضة، من أجل النظر فيها على النحو املناسـب واختـاذ املزيـد مـن                 

   .اإلجراءات بشأهنا
 بأن تتيح على نطاق واسع لعامة اجلمهور االطالع         وتوصي اللجنة الدولة الطرف     )٣٦

 وعلى املالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة من أجل إثارة النقاش           يلّو األ هاعلى تقرير 
 .والتوعية بالربوتوكول االختياري وتنفيذه ورصده

  التقرير القادم  -٧  
 أن تدرج املزيد من     ، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف     ٨ من املادة    ٢وفقاً للفقرة     )٣٧

 ٤٤ للمادة   اًوفقالقادم،  املعلومات عن تنفيذ الربوتوكول االختياري يف تقريرها الدوري         
 .تفاقيةالمن ا

  مجهورية ترتانيا املتحدة  -٣١
 املقدم مبوجب الربوتوكول    نظرت اللجنة يف التقرير األويل جلمهورية ترتانيا املتحدة         )١

وبغاء األطفال واسـتغالل األطفـال يف املـواد اإلباحيـة           االختياري املتعلق ببيع األطفال     
(CRC/C/OPSC/TZA/1)    انظـر الوثيقـة      (١٣٦٤ و ١٣٦٣ يف جلستيهاCRC/C/SR.1363 
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، واعتمـدت يف    ٢٠٠٨سـبتمرب   / أيلول ٢٩ن يف   ـ، املعقودتي )CRC/C/SR.1364والوثيقة  
، ٢٠٠٨أكتــوبر / تــشرين األول٣، املعقــودة يف )CRC/C/SR.1369 (١٣٦٩جلــستها 

  .املالحظات اخلتامية التالية

  مقدمة    
ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل وردودها على قائمـة املـسائل               )٢
)CRC/C/OPSC/TZA/Q/1/Add.1 .(         وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح الـذي دار

  .الذي ميثل قطاعات متعددةمع الوفد الرفيع املستوى 
نة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية ينبغـي أن ُتقـرأ مقترنـةً              وُتذكِّر اللج   )٣

اليت اعتمدهتا اللجنـة عقـب النظـر، يف         ) CRC/C/TZA/CO/2(باملالحظات اخلتامية السابقة    
، يف التقرير الدوري الثاين املقدم من الدولة الطرف، ومبالحظاهتا اخلتامية           ٢٠٠٦يونيه  /حزيران

 بشأن التقرير األويل املقدم مبوجـب الربوتوكـول       ٢٠٠٨أكتوبر  /ألول تشرين ا  ٣املعتمدة يف   
  ).CRC/C/OPAC/TZA/CO/1(االختياري املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة 

  مالحظات عامة  -أوالً   

  اجلوانب اإلجيابية    
ترحب اللجنة بشىت التدابري اليت اختذهتا الدولة الطـرف يف جمـاالت ذات صـلة                 )٤
  :يف ذلك اعتماد ما يلي ربوتوكول االختياري، مبابال

  ؛ ٢٠٠٤قانون العمالة وعالقات العمل لعام   )أ(  
   املتعلق بالعمالة؛ ٢٠٠٥قانون زجنبار لعام   )ب(  
  ؛٢٠٠٨قانون مكافحة االجتار باألشخاص لعام   )ج(  
  ؛)٢٠١٥-٢٠٠١(خطة العمل ملنع العنف ضد النساء واألطفال   )د(  
  ؛)٢٠١٠-٢٠٠٥(جية الوطنية للقضاء على عمل األطفال االستراتي  )ه(  
  .إنشاء الشبكة الترتانية للشرطيات املعنية بالعنف ضد النساء واألطفال  )و(  

ة أيضاً بانضمام الدولة الطرف إىل الـصكوك الدوليـة التاليـة أو             ـوتشيد اللجن   )٥
  :تصديقها عليها

ل يف الرتاعات املـسلحة، يف      شراك األطفا إالربوتوكول االختياري املتعلق ب     )أ(  
  ؛٢٠٠٣عام 
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املتعلقة حبظر أسوأ أشكال ) ١٩٩٩ (١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم    )ب(  
  ؛٢٠٠١عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها، يف عام 

  ؛٢٠٠٣امليثاق األفريقي بشأن حقوق الطفل ورفاهه، يف عام   )ج(  
  ؛٢٠٠٦، يف عام  الوطنيةعربافحة اجلرمية املنظمة كاألمم املتحدة مل اتفاقية  )د(  
قمعـه   و ، وخباصة النساء واألطفـال    ،بروتوكول منع االجتار باألشخاص     )ه(  

، يف   الوطنيـة  عربة اجلرمية املنظمة    ـدة ملكافح ـة األمم املتح  ـاملكمل التفاقي  ،املعاقبة عليه و
  ؛٢٠٠٦عام 

 الرب والبحر واجلو املكمـل      بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق       )و(  
  .٢٠٠٦، يف عام  الوطنيةعرباملتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة  التفاقية األمم

  البيانات  -ثانياً   

  مجع البيانات    
تعرب اللجنة عن قلقها الشديد لعدم وجود بيانات إحصائية، مصّنفة حسب السن              )٦

صادية واملنطقة اجلغرافية، بشأن طبيعـة    االقت - األقليات واخللفية االجتماعية     ةواجلنس ومجاع 
  .ومدى انتشار ممارسات بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

توصي اللجنة بوضع نظام شامل جلمع البيانات وقاعدة بيانات مركزية لتسجيل             )٧
. لة بـالربوتوكول   مبا فيها االنتهاكات املتصلة باجلرائم املـشمو       ،انتهاكات حقوق الطفل  

وينبغي للدولة الطرف أن تكفل العمل بصورة منهجية على مجع وحتليل بيانات، مـصنفة              
 االقتصادية واملنطقة اجلغرافية،    -حسب معايري تشمل العمر واجلنس واخللفية االجتماعية        

وينبغي للدولة  . ن تلك البيانات توفر أداة ضرورية لقياس مدى تنفيذ السياسات العامة          أل
لطرف أن تطلب، يف هذا اخلصوص، املساعدة من وكاالت وبرامج األمم املتحدة، مبـا              ا

  ).اليونيسيف(فيها منظمة األمم املتحدة للطفولة 

  تدابري التنفيذ العامة  -ثالثاً   

  التشريعات    
حتيط اللجنة علماً باملعلومات اليت تفيد بأن تشريع إقليم ترتانيا وتشريع إقليم زجنبار               )٨

كما تالحظ أن مثة خطة العتماد قانون يتعلق       . ن بعض أحكام الربوتوكول االختياري    يتضمنا
على أهنا تعرب عن قلقها لعدم وجود تعاريف دقيقة وألن التشريع القائم ال يغطي              . بالطفولة

  . من الربوتوكول االختياري٣ و٢بشكل كامل مجيع اجلرائم املعّرفة يف املادتني 
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لطرف بتسريع عملية مواءمة تشريعاهتا الوطنية مبا يتماشى        توصي اللجنة الدولة ا     )٩
 من الربوتوكول االختياري من أجـل تفعيـل         ٣ و ٢وتعريف اجلرائم الواردة يف املادتني      

كما توصي اللجنة الدولـة الطـرف       .  وتنفيذها على النحو املالئم    ااألحكام الواردة فيه  
  . وإجنازهامبواصلة عملية اعتماد قانون الطفولة

  خطة العمل الوطنية    
تعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود خطط عمل حمددة مقترنة جبداول زمنية لتنفيـذ               )١٠

الربوتوكول االختياري وذلك بالنظر إىل كثرة احلاالت املبلغ عنها فيما خيص بيع األطفـال              
  .وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية يف الدولة الطرف

جنة الدولة الطرف بأن تضع، على سبيل األولوية، وتنفذ خطط عمـل  توصي الل   )١١
  .ملكافحة انتهاكات أحكام الربوتوكول االختياري يف مجيع أحناء إقليمها

  التنسيق والتقييم    
اللجنة علماً باالقتراح الداعي إىل إنشاء جلنة تعىن حبقوق الطفل يف إقليم ترتانيا             تأخذ    )١٢

علماً تأخذ  كما  . والسياسيات ذات الصلة على مجيع املستويات     لتنسيق شؤون حقوق الطفل     
بيد أن اللجنة تأسـف     . ٢٠٠٤بأن جلنةً وطنية حلقوق الطفل قد أنشئت يف زجنبار يف عام            

  .لعدم كفاية آليات التنسيق القائمة ولقلة مواردها وضعف ِصالهتا بالسلطات احمللية
تدابري الالزمة لضمان تعيني هيئة وطنية    توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع ال        )١٣

رفيعة املستوى ُتسند إليها والية واضحة تتمثل يف تنسيق وتقييم مساعي الدولة الطـرف              
  .لتنفيذ أحكام الربوتوكول االختياري وُتزوَّد مبوارد بشرية ومالية كافية

  النشر والتدريب    
 الطرف حـىت اآلن للتـرويج       تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود اليت بذلتها الدولة         )١٤

للربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك ترمجة االتفاقية والربوتوكولني االختيـاريني إىل اللغـة             
. السواحيلية وعن طريق برامج التدريب على مستوى املقاطعات ومستوى اجملتمعات احملليـة           

املناهج الدراسية  على أن اللجنة يساورها قلق من عدم إدراج الربوتوكول االختياري بعد يف             
ومن أن برامج تدريب املهنيني العاملني مع األطفال الذين تعرضوا للجرائم املنصوص عليهـا              

وتعرب اللجنة . الربوتوكول حمدودة وال جتري بشكل منهجي يف مجيع أحناء الدولة الطرف يف
ي هي لغة تقنية    اللغة السواحيلية املستعملة يف ترمجة الربوتوكول االختيار       عن قلقها أيضاً ألن   

  .للغاية ويصعب فهمها
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )١٥
تعزيز التثقيف والتدريب املنهجيني بشأن أحكام الربوتوكول االختياري          )أ(  

جلميع الفئات املهنية ذات الصلة، مبا فيها فئات املعلمني واملرشدين االجتماعيني واحملامني            
 وذلك بوسـائل    ،فراد الشرطة يف مجيع أحناء الدولة الطرف      والقضاة ووسائط اإلعالم وأ   

  منها إتاحة نسخة من الربوتوكول االختياري تكون أيسر لالستعمال؛
تعزيز التدابري الرامية إىل نشر أحكام الربوتوكول االختيـاري يف صـفوف            )ب(  

صيـصاً  سكاهنا، خاصة األطفال واآلباء، باستخدام مناهج دراسية ومواد مالئمة مـصممة خ           
  لألطفال، مبا يف ذلك نسخة من الربوتوكول باللغة السواحيلية يسهل على األطفال استعماهلا؛

الفـوارق بـني     راعـي ومبا ي  ةمنهجيبصورة  ب  يتدرالتثقيف و ال تعزيز  )ج(  
فئات املهنية العاملة مع األطفال ضحايا      المجيع   لصاحل   أحكام الربوتوكول بشأن  اجلنسني  
  ؛ربوتوكول االختياريالمولة ب املشاجلرائم

 من الربوتوكول االختياري وبالتعاون     ٩ من املادة    ٢العمل، وفقاً للفقرة      )د(  
مع اجملتمع املدين، على إذكاء وعي اجلمهور عامةً، مبا يف ذلك األطفال، بالتدابري الوقائية              

ريـق  واآلثار الضارة جلميع اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول االختياري، وذلك عن ط           
نشر املعلومات جبميع الوسائل املالئمة والتثقيف والتدريب مبا يف ذلك عن طريق تشجيع             
اجملتمع احمللي، وخاصةً األطفال والضحايا األطفال من اجلنسني، على املشاركة يف هـذه             

  الربامج اإلعالمية والتثقيفية والتدريبية؛

  ختصيص املوارد    
د بأن جهوداً ُتبذل لزيادة االستثمار يف التعليم على         ترحب اللجنة باملعلومات اليت تفي      )١٦

أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم وجود معلومات عن ختصيص موارد لتنفيـذ           بيد. سبيل األولوية 
 ألنشطة البحث ومجع البيانات، والتحقيقات اجلنائية، خباصةأحكام الربوتوكول االختياري، و   

  .بدين والنفسي واالندماج االجتماعي للضحاياواملساعدة القانونية، ولتدابري التعايف ال
توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي، مع املراعـاة الواجبـة لتوصـياهتا                )١٧

  : من االتفاقية٤ بشأن املادة ٢٠٠٧الصادرة عقب يوم املناقشة العامة اليت جرت يف عام 
شاريع وخطـط،   توفري املوارد البشرية واملالية الالزمة لوضع وتنفيذ م         )أ(  

خاصة على املستوى احمللي، هتدف إىل منع اجلرائم اليت يشملها الربوتوكول االختياري            
م بدنياً ونفسياً وإعادة إدماجهم     ـل تعافيه ـومقاضاة مرتكبيها ومحاية الضحايا وتسهي    

  يف اجملتمع؛
ضمان األخذ بنهج حقوق اإلنسان عند وضع ميزانيتها، مـع التركيـز            )ب(  

 على األطفال، مبا يف ذلك يف إطار تنفيذ االستراتيجية الوطنية مـن أجـل             بصورة خاصة 
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يف إقليم ترتانيـا وباسـم      " إمكوكوتا"املعروفة باسم   (النمو االقتصادي واحلد من الفقر      
  ).يف إقليم زجنبار" إمكوزا"

  الرصد املستقل    
ر الدوري الثاين   تعرب اللجنة جمدداً عن قلقها الذي عّبرت عنه لدى النظر يف التقري             )١٨

إزاء عدم تيسر وإتاحة وصول مجيع      ) CRC/C/TZA/CO/2(املقدم من ترتانيا مبوجب االتفاقية      
  .األطفال يف هذا البلد إىل جلنة حقوق اإلنسان واحلكم الرشيد

توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفري املوارد البشرية واملالية الالزمة لضمان متكّن             )١٩
صول بيسر إىل جلنة حقوق اإلنسان واحلكم الرشيد لتقدمي شكاوى          مجيع األطفال من الو   

  .من أي انتهاك حلقوقهم، مبا فيها احلقوق املشمولة بالربوتوكول االختياري

  منع بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية  -رابعاً   
اذ إجراءات وقائية مثل إنشاء الشبكة      تالحظ اللجنة املبادرات اإلجيابية الرامية إىل اخت        )٢٠

على أن اللجنة تشعر    . الترتانية للشرطيات وفرقة العمل املعنيتني بالعنف ضد النساء واألطفال        
بالقلق من عدم كفاية التدابري الوقائية وضعفها بسبب عدم وجود أنشطة للبحـث ومجـع               

ال واستغالل األطفال يف املواد     البيانات عن األسباب اجلذرية جلرائم بيع األطفال وبغاء األطف        
وفضالً عن ذلـك،    . اإلباحية ويف السياحة اجلنسية وعن طبيعة هذه اجلرائم ومدى انتشارها         

يساور اللجنة قلق شديد إزاء التقارير اليت تتحدث عن بيع األطفال ألغراض الطقوس الدينية،              
  .سمبا يف ذلك عمليات قتل األطفال املُُهق أثناء ممارسة تلك الطقو

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تدابريها الوقائية، مبا يف ذلك ختصيص موارد              )٢١
بشرية ومالية إلجراء حبوث على املستويني اإلقليمي واحمللي هبـدف معاجلـة األسـباب              

تساهم يف جعل األطفال عرضة للبيـع        اجلذرية، كالفقر وبعض املمارسات الثقافية، اليت     
وحتث اللجنـة الدولـة     . ويف املواد اإلباحية ويف السياحة اجلنسية     واالستغالل يف البغاء    

الطرف أيضاً على إجراء حتقيقات يف التقارير اليت تـشري إىل ممارسـة بيـع األطفـال                 
  .الطقوس الدينية وإحالة مرتكيب هذه اجلرمية إىل العدالة ألغراض

لها أحد  يل األسر اليت يع   وتالحظ اللجنة بقلق املعلومات اليت تفيد بأن األيتام وأطفا          )٢٢
  .الوالدين معرضون بشكل خاص للوقوع ضحايا االستغالل يف البغاء

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابري وقائية هادفة حلماية حقوق األطفال             )٢٣
لها أحد الوالدين، ومحايتهم من خماطر الوقـوع        يالضعفاء، كاأليتام وأطفال األسر اليت يع     

  .اجلرائم املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياريضحايا أيٍّ من 
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  تسجيل املواليد    
تعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات اليت تفيد بأن وكالة التـسجيل واإلعـسار               )٢٤

والوصاية املكلفة بإعادة هيكلة نظام تسجيل املواليد باتت تعمل اآلن وأن محلتـها إلذكـاء               
ّعالة وأنه جيري تسجيل عدد كبري من املواليـد اجلـدد           الوعي بأمهية تسجيل املواليد باتت ف     

على أن اللجنة ال تزال قلقة إزاء تدين مستوى تسجيل املواليد يف البلد، وال سيما               . واألطفال
يف املناطق النائية والريفية، وهو ما يثري مشاكل مجة فيما يتعلق بتوفري احلمايـة واملـساعدة                

  .ُتنتهك حقوقهم اليت يكفلها هلم الربوتوكول االختيارياملناسبتني لألطفال الضحايا الذين 
تذكّر اللجنة جمدداً بتوصيتها اليت قّدمتها لدى النظر يف التقرير الدوري الثاين املقدم            )٢٥

 ،وينبغي للدولة الطـرف   ). ٣٢، الفقرة   CRC/C/TZA/CO/2(من ترتانيا مبوجب االتفاقية     
مواليد واستحداث وحدات متنقلة لتسجيل      ضمان التسجيل اجملاين لل    ،على وجه اخلصوص  

  .املواليد من أجل الوصول إىل املناطق النائية والريفية يف خمتلف أرجاء البلد

  إذكاء الوعي    
تالحظ اللجنة أن مثة حتسناً يف الوعي يف الدولة الطرف، وباألخص فيمـا يتعلـق                 )٢٦

ستغالل األطفال جنسياً ألغراض    باالجتار باألطفال، واستخدام األطفال خدماً يف املنازل، وا       
جتارية، وهو حتسن يعود الفضل فيه أساساً إىل التعاون احلثيث بني احلكومة واملنظمة الدولية              

على أن اللجنـة    . للهجرة والربنامج الدويل ملنظمة العمل الدولية للقضاء على عمل األطفال         
الربوتوكـول   ص عليهـا يف   تشعر بالقلق لعدم وجود أنشطة حمددة للتوعية باجلرائم املنصو        

  .االختياري وباآلثار الضارة املترتبة عليها
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )٢٧

تعزيز الوعي يف أوساط اجلمهور عموماً، مبا يف ذلك األطفال، عن طريق              )أ(  
ة التدابري الوقائية واآلثار الـضار    شأن  بإتاحة املعلومات جبميع الوسائل املناسبة والتثقيف       

   االختياري؛ اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكوللىاملترتبة ع
ـ  مشاركة اجملتمعات احمللية، وخاصة األطفال واألطفال        ضمان  )ب(    ،ضحاياال

  التوعية واإلعالم والتثقيف هذه؛يف برامج 
تعزيز التعاون مع منظمات اجملتمع املدين ووسائط اإلعالم من أجل دعم             )ج(  

   االختياري،الربوتوكولتثقيف اليت تتناول املسائل املتصلة بأنشطة التوعية وال
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  احلظر واملسائل ذات الصلة  -خامساً 

  القوانني واللوائح اجلنائية أو العقابية القائمة    
حتيط اللجنة علماً باملعلومات اليت تفيد بأن مجيع القوانني املتصلة باألطفال ختـضع               )٢٨

اقية والربوتوكولني االختياريني، مبا يف ذلك قانون الـزواج         للمراجعة جلعلها متوافقة مع االتف    
، ١٩٩٨ وإلقليم زجنبار لعام     ٢٠٠٢، وقانون اجلرائم اجلنسية إلقليم ترتانيا لعام        ١٩٧١لعام  

لعقوبـات  غري أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم تضمني قـانون ا     . ٢٠٠٢وقانون التبين لعام    
بات إلقليم زجنبار تعاريف شاملة جلرائم بيـع األطفـال،          احلايل إلقليم ترتانيا وقانون العقو    

 من الربوتوكـول    ٣ و ٢األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وفقاً للمادتني          وبغاء
وعالوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقهـا مـن أن           . االختياري، من أجل مالحقة اجلناة    

سيما جرمية بغاء األطفال، قد   الختياري، وال مرتكيب اجلرائم املنصوص عليها يف الربوتوكول ا      
  .ال يتعرضون للعقاب على النحو املناسب مبقتضى القوانني املعمول هبا

توصي اللجنة الدولة الطرف بتسريع عمليات مراجعة قوانينها من أجل حظـر              )٢٩
 اجلرائم املرتكبة ضد األطفال واملنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري حظـراً فعـاالً     

ولضمان املالحقة القضائية الواجبة ملرتكيب هذه اجلرائم، مبن فـيهم أصـحاب بيـوت              
  .الدعارة، يف حالة بغاء األطفال

  التبين    
تعرب اللجنة عن قلقها إزاء املعلومات اليت تفيد بأن احلماية املمنوحة لألطفـال يف                )٣٠

  .عملية التبين قد ال تكون كافية
 بالتعجيل بإعادة النظر يف قانون التبين وفقاً ألحكام         توصي اللجنة الدولة الطرف     )٣١

 التصديق على اتفاقيـة كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على . الربوتوكول االختياري

  .يف جمال التبين على الصعيد الدويل والتعاون األطفال ماية املتعلقة حب١٩٩٣الهاي لعام 

  الوالية القضائية    
 مـن   ٤ارسة الدولة الطرف واليتها القضائية وفقاً للمادة        ترحب اللجنة بإمكانية مم     )٣٢

الربوتوكول االختياري، ولكنها ال تزال قلقة ألن ممارسة هذه الوالية قد تقتصر على بعـض               
  .اجلرائم املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري

ا توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة حبيث تـشمل واليتـه     )٣٣
  . منه٤القضائية مجيع اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول االختياري طبقاً للمادة 
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  تسليم اجملرمني    
تالحظ اللجنة أن بغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية مها جرميتـان               )٣٤

نون وهي تالحظ أيضاً أن هـذا القـا   . ميكن تسليم مرتكبيهما مبوجب قانون تسليم اجملرمني      
سيخضع لعملية مراجعة حبيث يراعى فيه ما استجد من تطورات فيما يتعلق بقضايا تـسليم               

بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم توقع التسليم عندما يكون الشخص الضحية ترتانياً             . اجملرمني
  .تكون اجلرمية مرتكبة يف اخلارجو

ون تـسليم اجملـرمني     توصي اللجنة الدولة الطرف بإمتام عملية مراجعتها لقـان          )٣٥
  . من الربوتوكول االختياري٤من املادة ) ب(٢وضمان توافقه مع الفقرة 

  محاية حقوق األطفال الضحايا   -سادساً   

  التدابري املتخذة حلماية حقوق ومصاحل األطفال ضحايا اجلرائم احملظورة مبوجب الربوتوكول    
نية اليت اختذهتا الدولة الطرف حلمايـة       حتيط اللجنة علماً بالتدابري واإلجراءات القانو       )٣٦

حقوق ومصاحل األطفال الضحايا والشهود يف اإلجراءات القضائية اجلنائية، مبا يف ذلك إجراء             
على أن اللجنة تشعر بالقلق ألن التشريع املعمول به غري شامل وال يكفل             . املداوالت املغلقة 

  .وصية وحقهم يف التعويضمجيع حقوق األطفال الضحايا، وال سيما حقهم يف اخلص
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )٣٧

ضمان محاية األطفال الضحايا يف مجيع مراحل اإلجـراءات القـضائية             )أ(  
 من الربوتوكول االختياري، وإيالء االعتبـار األول للمـصلحة          ٨اجلنائية وفقاً للمادة    

 الطرف مببادئ األمم املتحدة     ويف هذا الصدد، ينبغي أن تسترشد الدولة      . الفضلى للطفل 
قرار (يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها          التوجيهية بشأن العدالة  

  ؛)٢٠٠٥/٢٠اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان ختصيص ما يكفي من املوارد البشرية             )ب(  

  انوين لألطفال الضحايا؛واملالية من أجل حتسني التمثيل الق
ضمان متكني مجيع األطفال ضحايا اجلرائم املـذكورة يف الربوتوكـول             )ج(  

االختياري من اللجوء إىل اإلجراءات القضائية املالئمة والتماس التعويض عن األضـرار            
 مـن   ٩ مـن املـادة      ٤دون متييز من املسؤولني قانوناً عن تلك اجلرائم، وفقاً للفقـرة            

  االختياري؛الربوتوكول 
 أثنـاء  مـشقة  أي   قضائية مراعية لألطفال لتجنيبـهم    اتباع إجراءات     )د(  

 ،ألطفاللمصممة خصيصاً   إلجراء املقابالت   اإلجراءات القضائية، مبا يف ذلك هتيئة غرف        
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 واإلفاداتالطفل، واحلد من عدد املقابالت      مراعية ملشاعر   واستخدام أساليب استجواب    
  .وجلسات االستماع

   الضحايا وإعادة إدماجهم يف اجملتمعتعايف    
ترحب اللجنة بالربنامج املقيَّد بإطار زمين املعتمد بالتعاون مع الربنامج الدويل ملنظمة              )٣٨

العمل الدولية للقضاء على عمل األطفال والذي يرمي إىل القضاء على أسوأ أشكال عمـل               
ياً ألغراض جتاريـة واسـتغالل   األطفال يف الدولة الطرف، وال سيما استغالل األطفال جنس       

وهي تالحظ كذلك اجلهود املبذولة يف إطار برنـامج املبـادرة           . األطفال يف خدمة املنازل   
 الذي وضعته مديرية الرعاية االجتماعية لتقدمي الرعاية والدعم واحلماية          ٢٠٠٠اجملتمعية لعام   

يهـا يف الربوتوكـول     ألشد األطفال ضعفاً، مبن فيهم األطفال ضحايا اجلرائم املنصوص عل         
أن اللجنة تالحظ بقلق ندرة التدابري املوجهة لألطفال الـضحايا إلعـادة             على. االختياري

وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عدم وجـود         . إدماجهم اجتماعياً وتعافيهم بدنياً ونفسياً    
محايـة  آليات منهجية ومنسقة على مستوى املقاطعات ومستوى اجملتمعات احمللية لكفالـة            

  .حقوق األطفال الضحايا وتلبية احتياجاهتم على حنو أمشل وأكثر تنسيقاً
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )٣٩

ضمان ختصيص موارد كافية للخدمات الرامية إىل مساعدة مجيع األطفال   )أ(  
 وتعافيهم  الضحايا من البنني والبنات، مبا يف ذلك إعادة إدماجهم يف اجملتمع إدماجاً كامالً            

   من الربوتوكول االختياري؛٩ من املادة ٣للفقرة  البدين والنفسي بشكل كامل، وفقاً
اختاذ تدابري لضمان توفري التدريب املناسب، ال سيما التدريب القـانوين             )ب(  

والنفسي، لألشخاص العاملني مع األطفال ضحايا اجلرائم احملظورة مبوجب الربوتوكـول           
  . منه٨ من املادة ٤فقرة االختياري، وفقاً لل

  خط هاتفي للمساعدة    
ترحب اللجنة باملعلومات اليت قدمها وفد الدولة الطرف واليت تفيد بأن مثة خطة               )٤٠

وتوصي اللجنة أن يكون هذا اخلط من ثالثـة         . الستحداث خط هاتفي ملساعدة األطفال    
  .عدة األطفال الضحاياأرقام وأن ُيشّغل على مدار الساعة ويقدِّم اخلدمات جماناً ملسا

  املساعدة والتعاون الدوليان  -سابعاً   

  التعاون الدويل    
 مـن   ١٠ مـن املـادة      ١توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ، وفقاً للفقرة           )٤١

الربوتوكول االختياري، مجيع اخلطوات الالزمة لتعزيز التعاون الدويل عن طريق ترتيبات           



CRC/C/49/3 

GE.10-41003 118 

ة ملنع بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف          متعددة األطراف وإقليمية وثنائي   
املواد اإلباحية ويف السياحة اجلنسية، وكشف تلك األعمال والتحقيق مـع مرتكبيهـا             

  .ومقاضاهتم ومعاقبتهم
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاوهنا مع وكاالت األمم املتحـدة              )٤٢

املدين، وكذلك على القيام، من خـالل ترتيبـات         وبراجمها املتخصصة ومنظمات اجملتمع     
ثنائية، بتعزيز املؤسسات العاملة مع األطفال ومعاجلة األسباب اجلذريـة، مثـل الفقـر              
والتخلف، اليت تساهم يف تعرض األطفال جلرائم بيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل             

  .األطفال يف املواد اإلباحية ويف السياحة اجلنسية
اللجنة الدولة الطرف أيضاً بطلب دعم دويل للمشاريع التعاونيـة املتـصلة            وتوصي    )٤٣

وتـشجع اللجنـة    . بتنفيذ أحكام الربوتوكول، وال سيما لتقدمي املساعدة لألطفال الضحايا        
  .الدولة الطرف على طلب مساعدة فنية من اهليئات الدولية ذات الصلة، مبا فيها اليونيسيف

  املتابعة والنشر  -ثامناً   

  املتابعة    
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيـذ هـذه               )٤٤

التوصيات تنفيذاً كامالً بواسطة إجراءات تشمل إحالتها إىل الوزارات املعنية وإىل جملس            
نواب زجنبار وإىل الربملان االحتادي وإىل سلطات املقاطعات والسلطات احمللية من أجـل             

  .يها على النحو املالئم واختاذ املزيد من اإلجراءات بشأهناالنظر ف

  النشر    
بوسائل تشمل شـبكة    توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح على نطاق واسعٍ،            )٤٥

التقرير والردود اخلطية املقدمني منها وكذلك التوصـيات        ،  )وال تقتصر عليها  (اإلنترنت  
دهتا اللجنة، لعامة اجلمهور ومنظمات اجملتمع      اليت اعتم ) املالحظات اخلتامية (ذات الصلة   

عات الشباب والفئات املهنية واألطفال هبدف إثارة النقاش وزيـادة الـوعي            ااملدين ومج 
  .بالربوتوكول االختياري وتنفيذه ورصده

  التقرير القادم  -تاسعاً   
زيد تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج امل       ،  ١٢ من املادة    ٢ بالفقرة   ًعمال  )٤٦

يف تقريرها الدوري القادم الـذي حيـني        من املعلومات عن تنفيذ الربوتوكول االختياري       
ل، مبوجـب   ـ يف إطار اتفاقية حقوق الطف     ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ٩موعد تقدميه يف    

  . من االتفاقية، معلومات إضافية عن مدى تنفيذ الربوتوكول االختياري٤٤املادة 
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  تحدةمجهورية ترتانيا امل  -٣٢
نظرت اللجنة يف التقرير األويل جلمهورية ترتانيا املتحدة املقدم مبوجـب الربوتوكـول               )١

ـ         يف  (CRC/C/OPAC/TZA/1)ات املـسلحة    ـاالختيـاري املتعلق بإشراك األطفـال يف الرتاع
 / أيلـول  ٢٩ املعقـودتني يف     CRC/C/SR.1364) و (CRC/C/SR.1363 ١٣٦٤ و ١٣٦٣جلستيها  
  . املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٣ت، يف  واعتمد٢٠٠٨سبتمرب 

  مقدمة    
ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل وبالردود على قائمـة املـسائل               )٢

(CRC/C/OPAC/TZA/Q/1/Add.1) .        وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح الذي أُجري
  .قطاعات متعددةمع الوفد الرفيع املستوى الذي ميثل 

وُتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه املالحظـات اخلتاميـة مقترنـة                )٣
باملالحظات اخلتامية السابقة اليت اعتمدهتا اللجنة بشأن التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف            

(CRC/C//TZA/CO/2)        م مبوجـب    وباملالحظات اخلتامية املعتمدة بشأن التقرير األويل املقـد
الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل األطفـال يف املـواد              

  .(CRC/C/OPSC/TZA/CO/1)اإلباحية 

  اجلوانب اإلجيابية    
 ١٨ترحب اللجنة باملعلومات اليت تفيد بأنه ال يسمح بإشراك األطفال دون سـن                )٤

لشعبية يف ترتانيا تقتصر على املتطـوعني وأنـه ال          عاماً يف أعمال القتال وأن قوات الدفاع ا       
  .يوجد جتنيد إلزامي

  :وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على ما يلي  )٥
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغـاء            )أ(  

  ؛٢٠٠٤ يف عام ،األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية
بشأن حظر أسوأ أشكال    ) ١٩٩٩(١٨٢تفاقية منظمة العمل الدولية رقم      ا  )ب(  

  ؛٢٠٠١ يف عام ،عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها
  ؛٢٠٠٣ يف عام ،امليثاق األفريقي بشأن حقوق الطفل ورفاهه  )ج(  
  ؛٢٠٠٢ يف عام ،نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  )د(  
 استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري         اتفاقية حظر   )ه(  

  .٢٠٠٠ يف عام ،تلك األلغام



CRC/C/49/3 

GE.10-41003 120 

  تدابري التنفيذ العامة  -أوالً   

  الوضع القانوين    
ترحب اللجنة باملعلومات اليت تفيد بأن عدداً من القوانني خيضع إلعادة نظر لكـي                )٦

ختياريني، وخباصة الربوتوكول االختيـاري     يتواءم مع اتفاقية حقوق الطفل والربوتوكولني اال      
وحتيط اللجنة علماً أيضاً بنية اعتمـاد قـانون         . املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة     

ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق ألنه ال يوجد جدول زمين العتماد القانون            . خاص باألطفال 
ألن الدولة الطرف مل ُتدرج حتديـداً       اخلاص باألطفال وألن العمليتني جتريان يف آن واحد و        

  .الربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة يف قوانينها احمللية
توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف عملية اعتماد قانون خاص باألطفـال              )٧
 ألحكـام   ا على إمتام إعادة النظر يف التشريعات الوطنيـة وفقـاً          ـحتثهأن تتمهـا، و  و

  .الربوتوكول االختياري

  التنسيق    
تشعر اللجنة باألسف ألن آليات التنسيق احلالية غري مالئمة وغري مـزودة بالعـدد                )٨

اللجنـة  فيما تأخذ   و. الكايف من املوظفني وال تربطها بالسلطات احمللية سوى روابط ضعيفة         
ستويات، فإهنا تشعر بالقلق لعدم     علماً بنية إنشاء هيئة وطنية لتنسيق السياسات على مجيع امل         

  .وجود تنسيق فعال يف كل من ترتانيا القارية وزجنبار
توصي اللجنة بتعيني هيئة وطنية رفيعة املستوى، تزود باملوارد البشرية واملاليـة              )٩

 بغية ضمان وجود تنسيق متجانس يف ترتانيا القاريـة ويف زجنبار فيمـا يتعلـق               ،الكافية
  . وخباصة الربوتوكول االختياري،بإعمال حقوق الطفل

  النشر والتدريب    
ترحب اللجنة باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف يف ترمجة الربوتوكول االختيـاري              )١٠

وحتيط علماً أيضاً بربنامج التدريب الـذي       . باللغة السواحلية لتيسري نشره على نطاق واسع      
ختياري، والذي يشمل مشتركني مـن      يركز على حقوق الطفل، مبا يف ذلك الربوتوكول اال        

غري أن اللجنة تشعر بالقلق ألنه مل يتم بعد         . خمتلف املستويات اإلقليمية واحمللية لترتانيا القارية     
إدراج معلومات حمددة بشأن الربوتوكول االختياري يف مجيع برامج التدريب ومناهج التعليم            

دمة يف ترمجة الربوتوكول االختياري لغـة       ويقلقها أيضاً أن اللغة السواحلية املستخ     . املدرسي
  .تقنية معقدة ويصعب فهمها

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة توفري التدريب املتعلق بـالربوتوكول             )١١
االختياري ألفراد القوات املسلحة والفئات املهنية اليت يتصل عملها باألطفـال، مثـل             
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 ملتمسي اللجوء والالجئني الوافدين مـن  املعلمني، والسلطات اليت تعمل من أجل أطفال  
البلدان املتأثرة بالرتاع املسلح وتتعامل معهم، واحملامني والقـضاة، ووسـائط اإلعـالم             

وفضالً عن ذلك، توصي اللجنة بأن تعـزز الدولـة          . والشرطة يف ترتانيا القارية وزجنبار    
 اجلمهور بـصورة    الطرف جهودها للتوعية بالربوتوكول االختياري على نطاق واسع بني        

عامة واألطفال وآبائهم بصورة خاصة بطرق منها مناهج التعليم املدرسي جبميع مستوياهتا            
اليت تتكامل مع التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، وبتوفري نص للربوتوكول بلغة سواحلية             

  .أيسر فهماً

  مجع البيانات    
طفال السابقني الذين يلتمسون    تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود بيانات عن اجلنود األ          )١٢

  .اللجوء يف مجهورية ترتانيا املتحدة، وخباصة يف القطاع الشمايل الغريب من البلد
توصي اللجنة بإنشاء نظام شامل جلمع البيانات لضمان مجع البيانات وحتليلـها              )١٣

بصورة منهجية مع تصنيفها وفقاً جلملة معايري من بينـها الـسن واجلـنس والظـروف             
تماعية االقتصادية واملنطقة اجلغرافية، مبا يف ذلك البيانات املتعلقة بأطفال ملتمـسي            االج

اللجوء واملهاجرين، نظراً ملا توفره هذه البيانات مـن أدوات أساسـية لقيـاس تنفيـذ                
وينبغي أن تطلب الدولة الطرف املساعدة يف هذا اجملال من وكاالت األمـم             . السياسات

يف ذلك مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ومنظمـة          املتحدة وبراجمها، مبا    
  ).اليونيسيف(األمم املتحدة للطفولة 

  الرصد املستقل    
تؤكد اللجنة شعورها بالقلق الذي أعربت عنه بعد النظر يف التقرير الدوري الثـاين                )١٤

وصول إىل جلنـة     بشأن عدم إتاحة إمكانية ال     (CRC/C/TZA/CO/2)لترتانيا مبوجب االتفاقية    
  .حقوق اإلنسان واحلكم الرشيد واالستفادة منها جلميع األطفال يف البلد

توصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف املوارد البشرية واملالية الالزمـة لـضمان           )١٥
سهولة وصول مجيع األطفال على املستويني احمللي واإلقليمي إىل جلنة حقـوق اإلنـسان              

من أي انتهاك حلقوقهم، مبـا يف ذلـك احلقـوق املـشمولة             واحلكم الرشيد للشكوى    
  .بالربوتوكول االختياري

  الوقاية  -ثانياً   

  التجنيد الطوعي    
تعرب اللجنة عن تقديرها لعدم وجود جتنيد إلزامي يف الدولة الطـرف وألن احلـد         )١٦

لقانون جييز   عاماً، لكنها تالحظ أن ا     ١٨األدىن لسن التطوع يف القوات املسلحة الوطنية هو         
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كما تشعر اللجنـة بـالقلق ألن       .  عاماً ١٨يف األحوال االستثنائية جتنيد أشخاص دون سن        
  . عاما١٨ًالثغرات اليت يعاين منها نظام تسجيل املواليد قد تسمح بتجنيد أشخاص دون سن 

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف يف مراجعة تشريعاهتا كي تضمن متاماً عدم               )١٧
كما تشجع الدولة الطرف على تعزيـز       .  عاماً ١٨ بتجنيد األشخاص دون سن      السماح

  .نظامها اخلاص بتسجيل املواليد

  تسجيل املواليد    
تعرب اللجنة عن تقديرها ملا قُدم إليها من معلومات تفيد بوجود وكالة جديدة، هي       )١٨

 نظام تسجيل املواليـد،      املكلفة بإعادة هيكلة   ،الوكالة املعنية بالتسجيل واإلعسار والوصاية    
تعمل حالياً وتقوم حبملة فعالة للتوعية بأمهية تسجيل املواليد وأنه مت تسجيل عدد كبري مـن                

غري أن اللجنة تظل قلقة إزاء ضعف مستوى تسجيل املواليـد يف البلـد،              . املواليد واألطفال 
غـة يف تنفيـذ     وخباصة يف املناطق النائية والريفية، وهو األمر الذي يـسبب صـعوبات بال            

  .الربوتوكول االختياري
تكرر اللجنة التوصية اليت قدمتها بعد النظر يف التقرير الدوري الثـاين لترتانيـا                )١٩

وينبغي بصورة خاصـة أن تكفـل       . )٣٢، الفقرة   (CRC/C/TZA/CO/2مبوجب االتفاقية   
بغية الوصول  الدولة الطرف تسجيل املواليد جماناً وإنشاء وحدات متنقلة لتسجيل املواليد           

  .إىل املناطق النائية والريفية يف مجيع أحناء البلد

  احلظر واملسائل املتصلة به  -ثالثاً   

  التشريعات والنظم اجلنائية السارية    
ق لعدم وجود تشريعات حمددة حتظر إشـراك األطفـال يف           ـة بالقل ـتشعر اللجن   )٢٠

  .أعمال القتال
  : مبا يليتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف  )٢١

ضمان تضمني تشريعاهتا جترمياً صرحياً النتـهاك أحكـام الربوتوكـول             )أ(  
  االختياري املتعلقة بتجنيد األطفال وإشراكهم يف أعمال القتال؛

إقامة والية قضائية خارج اإلقليم فيما يتعلق هبـذه اجلـرائم إذا كـان                )ب(  
  أو تربطهم هبا صالت أخرى؛مرتكبوها أو ضحاياها أشخاصاً من مواطين الدولة الطرف 

ضمان اتفاق القوانني واألدلة العسكرية والتوجيهات العسكرية األخرى          )ج(  
  .مع أحكام الربوتوكول االختياري وروحه
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  احلماية والتعايف وإعادة اإلدماج  -رابعاً   

  املساعدة يف التعايف اجلسدي والنفسي    
ني الدولة الطرف ومفوضـية األمـم       على الرغم من تقدير اللجنة للتعاون القائم ب         )٢٢

املتحدة السامية لشؤون الالجئني، فإهنا تالحظ أن الدولة الطرف تستقبل عدداً كـبرياً مـن               
أطفال ملتمسي اللجوء واملهاجرين، ومنهم عدد من اجلنود األطفال القادمني مـن املنـاطق              

حديـد هويـة   تءات حمددة لوتشعر اللجنة بالقلق لعدم اختاذ إجرا  . املتأثرة بالرتاعات املسلحة  
  .هؤالء األطفال بغية منحهم مساعدة خاصة

توصي اللجنة بأن جتري الدولة الطرف تقييماً حلالة األطفال الذين يدخلون ترتانيا              )٢٣
وميكن أن يكونوا قد ُجندوا أو استخدموا يف أعمال قتال يف اخلارج، وأن متدهم باملساعدة               

ات متعددة من أجل تعافيهم جسدياً ونفسياً وإعـادة         اليت تراعي ثقافاهتم وتشمل اختصاص    
  . من الربوتوكول االختياري٦ من املادة ٣إدماجهم يف اجملتمع وفقاً للفقرة 

  املساعدة والتعاون الدوليان  -خامساً   
 قـانون األسـلحة     ٢٠٠٢ن الدولة الطرف اعتمدت يف عام       فيما تالحظ اللجنة أ     )٢٤

األسلحة الصغرية وتصديرها، فإهنا تظل قلقة لعدم وجود قيد         والذخائر الذي مينع التجارة يف      
حمدد على نقل األسلحة عرب أراضي مجهورية ترتانيا املتحدة عندما تكون األسلحة موجهة حنو 

  .بلدان ُيحتمل فيها جتنيد األطفال أو استخدامهم يف أعمال القتال
عياري بالنظر يف تطبيق    توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تدعيم إطارها امل          )٢٥

حظر حمدد فيما يتعلق ببيع األسلحة إىل بلدان ُيعرف عنـها أهنـا جنـدت أطفـاالً أو                  
  .استخدمتهم يف أعمال القتال أو حيتمل أن جتندهم أو تستخدمهم هلذا الغرض

 مـن الربوتوكـول     ٧توصي اللجنة أيضاً بأن تقوم الدولة الطرف، وفقاً للمادة            )٢٦
ز تعاوهنا يف جمال تطبيق هذا الربوتوكول، مبا يف ذلك التعاون يف منع أي              االختياري، بتعزي 

نشاط خمالف للربوتوكول ويف إعادة تأهيل ضحايا األعمال املخالفة ألحكام الربوتوكول           
  .وإعادة إدماجهم يف اجملتمع، بطرق منها التعاون التقين واملساعدة املالية

  املتابعة والنشر  -سادساً   

  املتابعة    
توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هـذه               )٢٧

اء الربملان االحتادي وجملـس     ـا إىل أعض  ـ، بوسائل منها إحالته   تنفيذاً كامالً التوصيات  
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نواب زجنبار ووزارة الدفاع والسلطات احمللية، حبسب االقتضاء، للنظر فيها واختاذ مـا             
  .يلزم من إجراءات

  النشر    
توصي اللجنة بإتاحة التقرير األويل الذي قدمته الدولة الطـرف واملالحظـات              )٢٨

اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة لعامة اجلمهور على نطاق واسع إلثارة النقـاش والتوعيـة              
  .بالربوتوكول االختياري وتنفيذه ورصده

  التقرير القادم  -سابعاً   
طلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج املزيد من         ، ت ٨ من املادة    ٢وفقاً للفقرة     )٢٩

املعلومات عن تنفيذ الربوتوكول االختياري يف تقريرها الدوري القادم اجلامع للتقريـرين          
 من اتفاقية حقـوق     ٤٤مبوجب املادة   الذي حيني موعد تقدميه     الثالث والرابع و  الدوريني  
  .٢٠١٢يناير / كانون الثاين٩الطفل يف 

  عاون مع هيئات األمم املتحدة وغريها من اهليئات املختصةالت  -رابعاً   
عقدت اللجنة قبل وأثناء فترة اجتماعات الفريق العامل ملا قبل الدورة، وكذلك قبل               -٣٣

وأثناء الدورة، عدة اجتماعات مع هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة ومع هيئـات             
ستمرين مع هذه اهليئات يف ضوء أحكـام        خمتصة أخرى، يف إطـار حوارها وتفاعلهـا امل      

  :وقد اجتمعت اللجنة باألطراف التالية.  من االتفاقية٤٥املادة 
جناة معال، املقررة اخلاصة املعنية ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال            •

يف املواد اإلباحية، من أجل مناقشة القضايا اليت تشكل مصدر قلـق للطـرفني              
  ا؛والتعاون بينهم

جرييسون النسداون، اخلبري االستشاري املستقل، من أجل مناقشة الصالت بـني            •
  االتفاقية املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة واتفاقية حقوق الطفل؛

 لوقف استخدام اجلنود األطفال،     حالف منظمة الت  ة آدم، مدير  -فيكتوريا فوربس    •
  .رتاعات املسلحةمن أجل مناقشة القضايا املتعلقة باشتراك األطفال يف ال

  أساليب عمل اللجنة  - خامساً 
ناقشت اللجنة أساليب عملها، مبا يف ذلك سبل ووسائل حتسني هذه األساليب، وال               -٣٤

سيما فيما يتصل ببحث العدد الكبري من التقارير اليت ترد إىل اللجنـة، وبـالنظر إىل عـدد                  
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وتلت األمانـة   . توكوليها االختياريني التقارير اليت حان موعد تقدميها يف إطار االتفاقية وبرو        
البيان الشفوي املتعلق باآلثار اليت تترتب يف امليزانية الربناجمية على طلب اللجنة العمل يف إطار               

 املقرر الذي اعتمدته يف دورهتا الثامنة واألربعـني         تأكيدللجنة بعد ذلك،    عادت ا فريقني، وأ 
  ).انظر املرفق اخلامس(

ل دورهتا التاسعة واألربعني اجتماعاً مغلقاً، بدعم مايل من جلنة          وعقدت اللجنة خال    -٣٥
اليونيسيف الوطنية يف مجهورية كوريا ومبساعدة من معهد كورت بوش اجلامعي يف سيون،             
سويسرا، ملواصلة مناقشاهتا املتعلقة بأساليب عملها، وبوجه خاص املبادئ التوجيهية املتعلقة           

  .هداتبتقدمي التقارير اخلاصة باملعا

  التعليقات العامة  - سادساً 
ناقشت اللجنة أيضاً، من منظور عام، مسألة املضي قدماً مبشروعي التعليقني العامني              -٣٦

املقبلني بشأن حق الطفل يف التعبري عن آرائه ويف أن ُيستمع إليها، وحقوق أطفال الـشعوب             
 /هتا اخلمسني يف كانون الثـاين     نظر فيهما يف دور   وتتوقع اللجنة تقدمي املشروعني ليُ    . األصلية

  .٢٠٠٩يناير 

  يوم املناقشة العامة  - سابعاً  
، يوم املناقشة العامة الـسنوي حتـت        ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١٩عقدت اللجنة، يف      -٣٧

  ".احلق يف التعليم يف حاالت الطوارئ"عنوان 

  اخللفية  -ألف  
العمـل  وق الطفل سنوياً هو     إن الغرض من أيام املناقشة العامة اليت تنظمها جلنة حق           -٣٨

 ١٩ويف  . إجياد فهم أعمق ملضامني وآثار االتفاقية من منظور مواد أو مواضيع حمـددة            على  
، خصصت اللجنة يوم املناقشة العامة خالل دورهتا التاسعة واألربعـني           ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول

  ).٢٩ و٢٨االتفاقية، املادتان " (حق الطفل يف التعليم يف حاالت الطوارئ"ملوضوع 
بأهنا مجيع احلاالت اليت تؤدي " حاالت الطوارئ"ولغرض يوم املناقشة العامة، تعرَّف        -٣٩

تسبب فيها اإلنسان أو كوارث طبيعية، يف غضون فترة قصرية من الزمن، إىل             يفيها كوارث   
ل احلق  تدمري املرافق االعتيادية للحياة والرعاية والتعليم اخلاصة باألطفال وبالتايل، تعطيل إعما          

وميكـن أن   . عرقلة إحداث تقدم يف إعمال هذا احلق، أو تأخري إعماله         منع أو   يف التعليم، أو    
 سواء الرتاعات الدولية، مبا فيهـا       -تنشأ هذه احلاالت عن عدة أمور منها الرتاعات املسلحة          



CRC/C/49/3 

GE.10-41003 126 

 وحاالت ما بعد الـرتاع، ومجيـع أنـواع          - االحتالل العسكري، أو الرتعات غري الدولية     
  .وارث الطبيعيةالك
واحلق يف التعليم منصوص عليه يف اتفاقية حقوق الطفل، واإلعالن العاملي حلقـوق               -٤٠

وحيظى احلـق يف    . اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       
 مبوجـب   التعليم، يف حاالت الرتاع املسلح، حبماية إضافية يف إطار القانون اإلنساين الدويل           

اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني يف وقت احلرب والربوتوكولني اإلضافيني األول والثاين            
 حق الالجئني يف    ١٩٥١التفاقيات جنيف، بينما حتمي االتفاقية املتعلقة بوضع الالجئني لعام          

  .التعليم االبتدائي
تعمـيم التعلـيم      هـدف  ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ٦وقد اعتمدت اجلمعية العامة يف        -٤١

وإضـافة  . األهداف اإلمنائية لأللفيةاالبتدائي وهدف تعزيز املساواة بني اجلنسني كهدفني من    
 يف الوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية للجمعية العامة املعنية باألطفال          ،إىل ذلك، أعلنت الدول   

ـ    ٢٠١٥، أنه حبلول عام     "عامل صاحل لألطفال  "املعنونة  ،  ٢٠٠٢يف عام     ةسـتكون إمكاني
 متاحـة جلميـع     ،وإمتامـه ،  لنوعيةواجليد ا احلصول على التعليم االبتدائي اجملاين واإللزامي       

  .٢٠٠٧، وأكدت ذلك من جديد يف استعراض منتصف املدة لعام األطفال
 هو توفري إرشادات أكثر مشوالً للدول       ٢٠٠٨والغرض من يوم املناقشة العامة لعام         -٤٢

علة بشأن التزاماهتا املتعلقة بتعزيز ومحاية احلق يف التعليم، علـى النحـو             وسائر األطراف الفا  
  .٢٩ و٢٨املنصوص عليه يف املادتني 

من الدول  ( مشارك   ١٠٠، حضر االجتماع أكثر من      ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١٩ويف    -٤٣
 دم أكثر وقُ) ات غري احلكومية، فضالً عن األفراد     ـات الدولية، واملنظم  ـاألطراف، واملنظم 

إنقاذ الطفولة، هبذه املناسبة، معرضاً لرسـوم       منظمة  ونظمت  .  مسامهة قبل احلدث   ٢٠من  
  .األطفال يبني آراء أطفال تأثرت حياهتم حباالت طوارئ يف أحناء عديدة من العامل

  موجز  - باء  
افتتحت السيدة يل، رئيسة اللجنة، يوم املناقشة العامة ببيان مقتضب شرحت فيـه               -٤٤

مقتل أربعة من   على  ووقف املشاركون دقيقة صمت حداداً      . دت برنامج اليوم  املوضوع وحد 
جـاكي كـريك؛    :  وهم ٢٠٠٨أغسطس  /موظفي جلنة اإلنقاذ الدولية يف أفغانستان يف آب       

  .وشرييل كيز؛ ونيكول ديال وحممد آميال
وأعقب مالحظات السيدة يل االفتتاحية بيان استهاليل أدىل به السيد كرمي رايـت،               -٤٥
وأبرز السيد رايت التقدم الذي أحرزه اجملتمع الدويل        . ئيس قسم التعليم يف مقر اليونيسيف     ر

يف حتديد معايري واضحة للوفاء بااللتزامات األساسية الرامية إىل حتقيق تطلعات األطفال ويف             
وقال إن  . تطبيق هذه املعايري من خالل تقدمي الدعم املنسق إىل األطفال يف حاالت الطوارئ            
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كد أن من الضروري،    وأ. إىل برهان حباجة  ملزايا العملية لتناول التعليم كحق أساسي مل تعد         ا
وشدد . ال إعادة األمور إىل حالتها الطبيعية فحسب، بل حتسني نظام التعليم عند إعادة بنائه             

على ضرورة توفري التمويل الكايف يف الوقت املناسب، مشرياً إىل أن اجلهـات املاحنـة               أيضاً  
رع يف توفري متويل بشأن حاالت الطوارئ ولكن ليس بالضرورة بشأن التعليم يف حاالت              تس

 ، كأولوية يف اإلغاثة املقدمة يف حاالت الطـوارئ ،ويرى الكثريون أن التعليم   . الطوارئ هذه 
ما زال قضية غري حمسومة، وذلك لعدم فهم املزايا العملية لتناول مسألة التعليم يف بداية حالة                

وحتدث السيد رابت بعد ذلك بإسهاب عما وصفه        . ئ مباشرة الفهم الكايف حىت اآلن     الطوار
حدوث حاالت  تفادي  حلاالت الطوارئ، و  والتهيؤ  التنبؤ حباالت الطوارئ،    : لتاءات الثالث با

مث سلط الضوء على    . الطوارئ، وقال إن من الضروري أن تتوفر أدوات للقيام هبذه األعمال          
. قة للطفل وشدد على حق الطفل يف عملية تعلـم عاليـة اجلـودة             احلاجة إىل مدارس صدي   

توصية جلنة حقوق الطفل بأن تنظر يف صياغة تعليق عام بشأن هذه املسألة بغيـة  إىل  وخلص  
حقـوق  مـسألة    تناول   أكثر استباقاً يف  جعل الدول على وعي بضرورة االستثمار على حنو         

ونيسيف مستعدة لتقدمي مساعدة تقنية بشأن      وأضاف قائالً إن الي   . الطفل يف حاالت الطوارئ   
  .تعليق عام من هذا القبيل

 تـوف   ةوعقب البيان االفتتاحي الذي أدىل به السيد رايت، أعطيت الكلمة للسيد            -٤٦
 اليت أطلقتها منظمة إنقاذ الطفولة، وهـي إحـدى     "إعادة كتابة املستقبل  " محلة   ةوانغ، رئيس 

. )٣(لتعليم يف حاالت الطوارئ   لتوفري ا ة بني الوكاالت    املنظمات األعضاء يف الشبكة املشترك    
وقالت السيدة وانغ إن الوصول إىل األطفال املتأثرين بالكوارث الطبيعية أو الرتاعات أو غري              

 هو أصعب األمـور وإن هـؤالء        ذلك من حاالت الطوارئ لتوفري التعليم اجليد النوعية هلم        
عداد األطفال املتأثرين بالرتاعات والذين مل يلتحقوا       ال أكثر تعرضاً خلطر التمييز، وإن أ      األطف

وأضافت قائلة إنه على الرغم من أن جملس حقوق اإلنسان قد أكد            . ثابت تقريباً بأية مدرسة   
من جديد حق كل طفل يف التعليم، مبا يف ذلك األطفال املوجودون يف أي نوع من أنـواع                  

لدراسة يعيـشون يف بلـدان متـأثرة         مليون طفل يف سن ا     ٣٧حاالت الطوارئ، فإن هناك     
إضايف ينقطعون أو يتوقفون كلياً     طفل  ن ثالثة أرباع مليون     إبأزمات إنسانية طويلة األجل و    

ـ  . كل سنة عن الدراسة بسبب الكوارث اإلنسانية        ودةوأكدت أيضاً أن توفري تعليم عايل اجل
 من الناحية   -يف جمتمعه   ميكن أن يزيد قدرة الطفل على أن يصبح يف املستقبل عضواً نشيطاً             

 وميكن أن يعزز االستقرار والتسامح وأن يساهم يف بناء          -االقتصادية واالجتماعية والسياسية    
وشددت السيدة وانغ على أن من األمور اجلوهرية توفري التعليم منـذ            . الدميقراطية والسالم 

ل ال يقتـصر علـى      بداية كل استجابة إنسانية وأكدت أن االلتزام بضمان حق التعليم للطف          
__________ 

الشبكة املشتركة بني الوكاالت لتوفري التعليم يف حاالت الطوارئ هي شبكة عاملية مفتوحة تضم ممـثلني                  )٣(
ت تابعة لألمم املتحدة وجهات ماحنة وحكومات ومدرسني وباحثني وأفراداً          ملنظمات غري حكومية ووكاال   

من السكان املتأثرين، يعملون معاً ليضمنوا جلميع الناس احلق يف احلصول على تعليم جيد النوعية ومـأمون   
 .يف حاالت الطوارئ وحاالت التعايف من األزمات
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تناول، عند الضرورة، ضمن إطار التعاون الدويل، وإن كانـت          فرادى الدول بل ينبغي أن يُ     
اجلهات املاحنة قد أمهلت حق الطفل يف التعليم يف حاالت الطوارئ وتقاعست عـن تـوفري                

للتـهيؤ  وشددت السيدة وانغ أيضاً على أنه ميكن اختاذ خطوات جوهرية           . التمويل اخلارجي 
املعايري الدنيا للتعليم يف حاالت الطـوارئ       "ويف هذا الصدد، أشارت إىل      . وع الكوارث لوق

تـوفري   اليت وضعتها الشبكة املشتركة بني الوكاالت ل       "واألزمات املزمنة وإعادة البناء املبكر    
املعايري الدنيا للشبكة املـشتركة بـني         "  املشار إليها فيما يلي ب    (لتعليم يف حاالت الطوارئ     ا
اليت تستند إىل األهداف اإلمنائية لأللفية، وإىل حقيقة أن التعليم قـد أدرج يف              و") وكاالتال

 يف نظام االستجابة اإلنسانية الدولية من خـالل تـشكيل         ٢٠٠٦نوفمرب  /شهر تشرين الثاين  
 اليت تستهدف تعزيز التنسيق     )٤("جمموعة التعليم التابعة للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت       "

وشددت السيدة  . سني املساءلة والنوعية وتوفري تعليم فعال لألطفال يف حاالت الكوارث         وحت
وانغ على ضرورة العمل معاً واالستعانة باخلربات واهلياكل القائمة، مبا فيها الشبكة املشتركة             

لتعليم يف حاالت الطوارئ وجمموعة التعليم بغية ضمان حق األطفال يف        توفري ا بني الوكاالت ل  
وأخرياً أوصت السيدة وانغ بأن تصدر اللجنة عقب هذه املناقشة  . تعليم يف حاالت الطوارئ   ال

  .تعليقاً عاماً بشأن هذه املسألة
، املقرر اخلـاص    زوكان املتحدث األخري يف اجلزء االفتتاحي هو السيد فرينور مونيو           -٤٧

، يف مجلـة    ز السيد مونيـو   وذكر. املعين باحلق يف التعليم واملتحدث الرئيسي يف يوم املناقشة        
أمور، أن عواقب الرتاعات املسلحة والكوارث الطبيعية أصبحت مرئية أكثر فأكثر وأن هناك             
احتماالً ألن تقع مثل هذه األحداث يف كل منطقة من مناطق العامل؛ وأن السكان املدنيني هم        

نه قـد مت يف     أضاف أ و. على الدوام أكثر الناس تأثراً بالرتاعات املسلحة والكوارث الطبيعية        
ومن الضروري أن ُيقرن    . ملبادئ الربملانية والتمويل املخصص للتعليم    تعطيل ا السنوات األخرية   

وقد كانت الرتاعـات املـسلحة      . األمن اجلسدي والنفسي واالجتماعي واالنفعايل بالتعليم     
وافتقـارهم   ماليني فىت وفتاة بإعاقات      ٤والعنف السياسي السبب الرئيسي إلصابة أكثر من        

 يف املائة من األشـخاص املتـأثرين        ٩٠ويعيش قرابة   . إىل اخلدمات واحلد األدىن من الدعم     
ويف كثري من   . بالكوارث الطبيعية يف البلدان النامية األقل قدرة على معاجلة الكوارث الطبيعية          

 األحيان، تكون فرص التعليم، حىت يف أوقات السلم، غـري متـساوية ومتييزيـة، وتتفـاقم               
 االنتباه إىل أن نظـام رومـا        زولفت السيد مونيو  . الالمساواة والتمييز يف حاالت الطوارئ    

وأشار . مهامجة املباين املخصصة لألغراض التعليمية تعترب جرمية حرب    أن  األساسي ينص على    
 قد أحدث حتوالً يف اخلطاب املتعلـق        "املؤمتر العاملي بشأن توفري التعليم للجميع     "أيضاً إىل أن    

بالتعليم يف حاالت الطوارئ وإىل أن االحتياجات التعليمية للفتيان والفتيات املتأثرين حباالت            
__________ 

 وتقودهـا   ٢٠٠٦ركة بني الوكـاالت يف هنايـة عـام          أنشئت جمموعة التعليم التابعة للجنة الدائمة املشت       )٤(
اليونسكو، وبرنامج األغذية العاملي، ومفوضية     (اليونيسيف وحتالف إنقاذ الطفولة، مبشاركة فريق استشاري        

شؤون الالجئني، وجلنة اإلنقاذ الدولية، وصندوق األطفال املسيحيني، والشبكة املشتركة بني الوكـاالت             
 ).ت الطوارئلتوفري التعليم يف حاال
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ترك جلدول أعمال معين بالتنمية بل جيب أن توضع على جدول أعمـال             الطوارئ جيب أال تُ   
وحث أيضاً اجلهات املاحنة على اإلقرار باحلق يف التعليم وعلـى ختـصيص             . حقوق اإلنسان 

وحث كذلك الدول على حتديد خطـط تعلـيم   . املوارد للدول ذات الوضع اهلشاملزيد من   
حلاالت الطوارئ وعلى وضع برنامج دراسات قابل للتكييف وغري متييزي لتلبية احتياجـات             

  .الفتيان والفتيات يف حاالت الطوارئ
: وانقسم املشاركون بعد ذلك إىل فريقي عمل شرعا يف حبـث املواضـيع التاليـة                -٤٨

حمتوى التعليم املوفر لألطفال   "و) الفريق العامل األول  " (أو إعادة بنائه  /صلة نظام التعليم و   موا"
  ).الفريق العامل الثاين" ( ونوعيتهيف حاالت الطوارئ

  أو إعادة بنائه/مواصلة نظام التعليم و  -١  
يف  املتعلقة باحلصول علـى التعلـيم        ٢٨ركز الفريق العامل األول على تنفيذ املادة          -٤٩

وعلى الطريقة اليت يتم    من احلقوق   حاالت الطوارئ، وبشكل خاص على التعليم بوصفه حقاً         
وحبث الفريق العامل كيفية إعطاء التعليم األولوية كتـدبري يتخـذ يف            . هبا إعمال هذا احلق   

درج ضمن االستجابة   إليه على أنه أداة محاية أساسية وأن يُ       أن ُينظر   حاالت الطوارئ ويتعني    
حبيث يتيح مواصلة تعليم الطفل وبناء لغاية مرحلة التنمية، انية منذ بداية حالة الطوارئ واإلنس

  .قدراته املقبلة
. راً للفريق العامل األول جلنة حقوق الطفل، ميسِّ   وينيوس بوراس، عض  دوعمل السيد     -٥٠

والسيدة أليـسون أندرسـون     ) اليونيسيف(وانضمت إىل السيد بوراس السيدة كرمي رايت        
كخـبريتني  ) لتعليم يف حـاالت الطـوارئ     توفري ا مديرة الشبكة املشتركة بني الوكاالت ل     (

وعملت السيدة أنييس آيدو، نائبة رئيسة جلنة حقوق الطفل، والسيدة ماريـا            . استشاريتني
  .هريتزوغ، عضو جلنة حقوق الطفل، مقررتني للفريق العامل األول

لمشاركني يف الفريق العامل حول مواصـلة       وقدمت السيدة أندرسون عرضاً وجيزاً ل       -٥١
ملاذا ينبغي أن يكون احلـصول علـى        : "أو إعادة بنائه، وطرحت السؤال التايل     /نظام التعليم و  

وقالت إن األطفـال املـشردين يقـضون، يف    ". التعليم خالل حاالت الطوارئ مسألة ملحة؟    
حىت يعـودوا إىل    " ينتظر"كن أن    فإن تعليمهم ال مي    ،املتوسط، مثاين سنوات يف التشرد وبالتايل     

وسلطت الضوء أيضاً على فكرة احلصول على تعليم آمن وعايل          . ديارهم أو يتم إدماجهم حملياً    
 التعليم أمر جوهري لألطفـال      نوأشارت إىل أ  . اجلودة بوصفه محاية واستثماراً ملستقبل أفضل     

ففي هذه احلاالت، يوفر    . ئكافة ولكنه أمر ملح بوجه خاص لألطفال املتأثرين حباالت الطوار         
علـى  لـألرواح   ميكن أن تكون داعمة للحياة ومنقـذة        ذهنية  التعليم محاية جسدية ونفسية و    

السواء، مث إن التعليم يف حاالت الطوارئ يوفر فرصة إلجياد حياة أفضل والعمل مع احلكومـة                
للجماعـات  واجملتمعات احمللية من أجل إحداث حتول اجتماعي من خالل وضع برامج تتـيح              

املستبعدة، كالشبان الصغار والبنات واملراهقني واألطفال املعوقني، لاللتحاق باملدارس وحتسني          
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وأهنت السيدة أندرسون عرضها بتقدمي توصية إىل اللجنة        . إمكانية احلصول على التعليم وجودته    
رئ بعد يـوم    تقضي بأن تنظر هذه األخرية يف إصدار تعليق عام بشأن التعليم يف حاالت الطوا             

املناقشة العامة وبأن تعقد اللجنة واملقرر اخلاص املعين باحلق يف التعلـيم والـدول األطـراف                
ن املـسألة  أ بشاًواملنظمات غري احلكومية ووكاالت األمم املتحدة سنوياً اجتماع متابعة مشترك        

  .من أجل تقييم أثر توصياهتم والقيام بإجراءات املتابعة الالزمة بشأهنا
دد، يف املناقشة اليت جرت بعد ذلك يف الفريق العامل، على أن التعليم جوهري،              وُش  -٥٢

التعلـيم يف   ، وأن الشركاء يف التنمية ال يفكـرون يف          ولكن يتم إغفاله يف كثري من األحيان      
. يف مرحلة الحقـة فيتناولون التعليم  حاالت الطوارئ وإمنا يطبقون أولوية أو تراتبية حقوق،         

. قشات أيضاً احلاجة إىل احترام حقوق الطفل يف االستجابة حلاالت الطـوارئ           وأبرزت املنا 
وال بد من تغيري التراتبية     . ويشكل التعليم أيضاً محاية لرفاه األطفال وأمنهم يف حاالت الرتاع         

اليت يتبعها الشركاء يف التنمية عند تناول حق األطفال يف التعليم واليت اعتـربت أدىن مـن                 
وهي شـراكة    ()٥("ملبادرة املسار السريع لتوفري التعليم للجميع     "وميكن  . خرىاألولويات األ 

بني البلدان النامية واجلهات املاحنة ملساعدة البلدان النامية املنخفضة الدخل على حتقيق اهلدف             
أن تدعم مجيـع    ) ٢٠١٥اإلمنائي لأللفية املتمثل يف حتقيق تعميم التعليم االبتدائي حبلول عام           

 يف املرحلة االنتقالية، وقد أنشئ صندوق طوارئ لدعم عمليـات اإلغاثـة اخلاصـة               البلدان
دد أيضاً على أنه كثرياً ما يتم يف حاالت الطوارئ          وُش. بالتعليم يف حاالت الكوارث الطارئة    

 وأن التعـاون    ،نه يتعني التصدي هلـذه املـسألة      أإغفال التنمية يف مرحلة الطفولة املبكرة، و      
  . وأنه يلزم دعم ثقافة تقوم على احلقوق،ملستوى الدويل أمران أساسيانوالتنسيق على ا

  حمتوى التعليم املوفر لألطفال يف حاالت الطوارئ ونوعيته  -٢  
بـالنظر إىل    املتعلقة مبحتوى التعليم،     ٢٩ركز الفريق العامل الثاين على تنفيذ املادة          -٥٣

يم يف حاالت الطوارئ، مبا يف ذلك دور        ألطفال يف جمال التعل   احلقوق واالحتياجات اخلاصة ل   
  .األرواحنقاذ إلالتعليم كتدبري 

. وعمل السيد برنت بارفيت، عضو جلنة حقوق الطفل، ميسراً للفريق العامل الثاين             -٥٤
لقسم التعليم يف حاالت    بالوكالة  وانضم إىل السيد بارفيت السيد كريستوفر تالبوت، الرئيس         

 والسيدة سوزان نيكوالي، كبرية املستـشارين       ،رث باليونسكو ما بعد الرتاع وما بعد الكوا     
.  منسق جمموعة التعليم التابعة للجنة الدائمة املشتركة بني الوكـاالت          ةلشؤون التعليم ونائب  

 بوالر، عـضو جلنـة      شوعمل السيد لوثار كرامبان، مقرر جلنة حقوق الطفل، والسيد آوي         
  .حقوق الطفل، مقررين للفريق العامل الثاين

وأشارت السيدة نيكوالي، يف العرض الذي قدمته أمـام الفريـق العامـل، إىل أن        -٥٥
وال تتوفر لألسر الكثري من احلوافز لإلصرار       . املشكلة هي إعمال احلقوق وليس نقص احلقوق      

__________ 

)٥( http://www.fasttrackinitiative.org/library/FrameworkNOV04.pdf. 
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وقالت إنـه علـى     . على التحاق طفلها باملدرسة، ما مل يكن التعليم ذا نوعية جيدة ومناسباً           
طر القانونية تؤكد أنه يقع على احلكومات التزام أساسي بضمان التعليم، فإن            الرغم من أن األ   

على القيام بذلك بسبب االفتقـار إىل       قادرة  هذه احلكومات ال تكون يف كثري من األحيان         
وأضافت قائلة إن مثـة حاجـة إىل        . القدرة، وفوارق اللغة، والتباين بني اجلنسني، والفساد      

ة املقدمة بشأن التعليم يف حاالت الطوارئ يف األجـل الطويـل وإىل             الدعوة إىل زيادة املعون   
التركيز أيضاً يف تدابري االستجابة املتعلقة بالتعليم على نوعية هذا التعليم، ال على جمرد بنـاء                

وينبغي أن يلقى االلتزام القاضي بضمان أن تكون املدارس شاملة للجميـع وذات             . املدارس
 التأييد اجلماعي وأن تتوق مجيع اجلهات الفاعلة يف امليدان إىل تلبية            مناهج دراسية غري متحيزة   

وقالـت  . لتعليم يف حاالت الطـوارئ    توفري ا املعايري الدنيا للشبكة املشتركة بني الوكاالت ل      
السيدة نيكوالي يف ختام حديثها إنه يتعني، لتفادي الرتاعات وإشـاعة الـسالم وتفـادي               

خدام النظم التربوية، أن تتضمن اتفاقات الـسالم إشـارة إىل           األخطار املالزمة إلساءة است   
ن أمن املدارس وسالمتها وأطفال املدارس والعـاملني يف  إهنج منسق إزاءه، ووأن ُيتبع التعليم  

  .جمال التعليم يشكلون جزءاً من نوعية التعليم
شدد وبعد أن انتهت السيدة نيكوالي من عرضها أعطيت الكلمة للسيد تالبوت، ف             -٥٦

تشمل جمموعة واسعة من احلاالت وال تقتصر على املرحلة اليت تركز     " طوارئ"على أن كلمة    
فيها وسائط اإلعالم على احلدث، وعلى ضرورة التطلع إىل تقدمي ردود طويلة األجل تشمل              

وقـال الـسيد    . املرحلة االنتقالية ومرحلة التعايف ومرحلة إعادة البناء اليت تعقب الكوارث         
إنه إذا كان حمتوى التعلم غري مناسب وغري مفيد، ال يكون قد مت إعمـال احلـق يف        تالبوت  

لتعليم يف حاالت الطـوارئ     توفري ا التعليم وإن املعايري الدنيا للشبكة املشتركة بني الوكاالت ل        
وذكر السيد تـالبوت    . ينبغي أن تكون نقطة االنطالق إلعمال هذا احلق على أرض الواقع          

ات كثرياً ما تلفت النظر إىل حمتوى التعلم وأن عمليات إصالح حمتوى الـتعلم    أيضاً أن الرتاع  
وينبغي أن يوىل االهتمام، يف اجلهود الرامية إىل إعمال . كثرياً ما يتم البدء هبا على نطاق ضيق   

احلق يف التعليم، إىل تقدمي الدعم إىل احلكومات والوزارات والوكاالت كي تدعم بـدورها              
وينبغي أن تكون هذه اإلجراءات نتيجة عملية       . راجعة شاملة للمناهج الدراسية   إجراء عملية م  

وعلى صعيد آخر، ذكر السيد تالبوت أن هنـاك رغبـة           . تفكري على الصعيد الوطين واحمللي    
متزايدة يف تعزيز آليات رصد االمتثال لقواعد القانون الدويل القائمة بالفعل اليت تعترب مهامجة              

  . وسائر العاملني يف اجملال اإلنساين جرميةاملدارس واملدرسني
 مـن   ٣١ تطرق املشاركون إىل ضرورة تناول املادة        ،ذلكأعقب  ويف النقاش الذي      -٥٧

اليت تقر حبق الطفل يف الراحة واللعب، ألن اللعب ميكـن أن            ، اليت يتم إمهاهلا غالباً و     االتفاقية
د الطفل على التعايف من الـصدمات       األمهية يف حاالت الطوارئ وميكن أن يساع      بالغ  يكون  
ولكي يكون التعليم جيد النوعية، يتعني أن يراعي رأي الطفل يف ما يعتربه النـاس               . العاطفية

وأثريت . تعليماً جيد النوعية، وينبغي أن يكون التعليم تشاركياً وشامالً ومرناً وقابالً للتكييف  
 فضالً عن ضرورة معاجلة املـسائل       ،دراسيةأيضاً ضرورة إدراج املهارات احلياتية يف املنهج ال       
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رد رئيس الفريق العامل، السيد بارفيت، باإلجياب على ذلك مشرياً إىل           ف ،النفسية االجتماعية 
وأشـار أيـضاً بعـض      . أن اللجنة أشارت بالفعل إىل الصحة العقلية يف مالحظاهتا اخلتامية         

يف مرحلة الطفولة املبكرة والتـدريب      أيضاً التعليم   شمل  املشاركني إىل أن احلق يف التعليم ي      
املهين والتعليم اجلامعي وإىل أنه يتعني أن يكون هناك استثمار متوازن بني مجيع أنواع التعليم               

ومن القضايا اهلامة األخرى اليت مت      . بغية ضمان اجلودة واملوارد للتعليم على املستويات كافة       
وأشري . ق منها بشأن التحصيل املدرسيتناوهلا ضرورة إصدار شهادات صحيحة وميكن التحق      

عترف يف بعض احلاالت ببعض الشهادات من دون دفع رشوة، وأن هذا األمـر              إىل أنه ال يُ   
 ومنها ضرورة ضمان أن تكون ،وأثار املشاركون عدداً من القضايا األخرى. يقود إىل الفساد

، واتفاقات السالم بوصفها    ، واالحتياجات التعليمية اخلاصة للمراهقني    "سالممناطق  "املدارس  
فرصة للنهوض بالتعليم، والتعليم باللغة األم لألطفال، وإدراج تعليم ديين يف املناهج الدراسية             

  .الديانات/تتواله أفرقة مشتركة بني الثقافات
، قام املقررون األربعة، السيدة آيدو      امةوعندما حتولت اجللسة بعد ذلك إىل جلسة ع         -٥٨

) الفريق العامل الثاين  (والسيد كرامبان والسيد بوالر     ) الفريق العامل األول  (والسيدة هريتزوغ   
  .بتلخيص النقاط الرئيسية اليت أثريت خالل النقاش يف الفريقني العاملني

وأخرياً، أدلت السيدة مشرية خطاب، املقررة املعينة ليوم املناقشة العامة، بتعليقـات              -٥٩
 متخضت عنها مناقشات اليوم، سواء يف اجللسات العامة ختامية ركزت فيها على القضايا اليت 

وذكرت أن احلق يف التعليم يعترب، مبوجب اتفاقية حقوق الطفل، حقاً . أم يف الفريقني العاملني
أساسياً خيلو من أي نوع من أنواع التمييز، وأن هذه الفكرة كانت املبدأ الذي استرشد بـه                 

اب مخس رسائل ميكن استخالصها مـن النقـاش         وحددت السيدة خط  . النقاش طوال اليوم  
أن التعليم ذا النوعية اجليدة حق من حقوق اإلنسان جيب أال حيرم منه األطفال يف أي                : وهي

حالة من حاالت الطوارئ؛ وأنه تدبري غوثي؛ وأنه جيب أن يشكل جزءاً ال يتجزأ من كـل                 
. وث؛ وأنه جيب التقيد باملعايري الدنيا     استجابة إنسانية؛ وأنه جيب أن يوفَّر منذ بداية تدابري الغ         

وأشارت إىل أن التعليم ينبغي أن يكون استجابة إنسانية ذات أولوية لكونه أيضاً أداة محايـة               
  .ضرورية لنماء الطفل اجلسدي والنفسي والفكري

وذكرت السيدة يل، يف مالحظات ختامية وجيزة، أن يوم املناقشة أبرز عدداً مـن                -٦٠
 أن احلق يف التعليم هو حق من حقوق اإلنسان ال ميكن جتزئته عـن احلقـوق                 القضايا، منها 

األخرى وأنه ينبغي إدراج عنصر تعليمي يف مجيع اسـتراتيجيات االسـتجابة يف حـاالت               
وذكرت أيضاً أنه بات من الواضح أن مثة حاجة إىل اختاذ إجراءات وقائية لضمان              . الطوارئ

وذكرت الـسيدة يل كـذلك أن       . لطوارئ قدر اإلمكان  إعمال احلق يف التعليم يف حاالت ا      
اللجنة أحاطت علماً بالتوصيات اليت قدمها خمتلف املتحدثني واليت دعوها فيها إىل صـياغة              

 من االتفاقية يف حاالت الطـوارئ،       ٢٩ و ٢٨تعليق عام بشأن املسائل املتصلة بتنفيذ املادتني        
  .وأهنا ستنظر بصورة جدية يف هذه املقترحات
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  )٦(التوصيات  - مجي  
تذكِّر اللجنة بأن التعليم حق غري قابل للتصرف، مرتبط ارتباطاً ال ينفصم باحلقوق               -٦١

حـاالت  غـري   األساسية األخرى وجيب أن ُيكفل لألطفال كافة، يف حاالت الطـوارئ و           
تعرَّف، لغرض يوم املناقـشة     " حاالت الطوارئ "وتشري اللجنة إىل أن     . الطوارئ على السواء  

اليت تؤدي فيها كوارث يتسبب فيها اإلنـسان أو كـوارث           مة هذا، بأهنا مجيع احلاالت      العا
طبيعية، يف غضون فترة قصرية من الزمن، إىل تدمري املرافق االعتيادية للحياة والرعاية والتعليم              

واألطفال املتأثرون حباالت الطوارئ هم من بني أكثر األطفـال ضـعفاً            . اخلاصة باألطفال 
.  املدرسة رتادونيف العامل، ويشكلون واحدة من أكرب جمموعات األطفال الذين ال ي          وهتميشاً  

ولكي يصبح توفري التعليم للجميع حقيقة، جيب احترام حق األطفال يف التعليم يف حـاالت               
  .الطوارئ ومحايته وإعماله

 وعالوة على ذلك، تشدد اللجنة على أنه ال ميكن بلوغ اهلدف الثاين من األهداف               -٦٢
اإلمنائية لأللفية، وهو إمتام كل طفل للتعليم االبتدائي، إذا مل يتم ضمان حق الطفل يف التعليم                

  .يف حاالت الطوارئ وإعماله على حنو فعال
 والقائل إن   ٢٠٠٨يف يوم املناقشة العامة لعام      الذي طرح   وتؤيد اللجنة املبدأ األساسي       -٦٣

  .تجزأ من استجابة اإلغاثة اإلنسانية يف حاالت الطوارئاحلق يف التعليم يعترب أولوية وجزءاً ال ي
إن الدول األطراف اليت صدقت على اتفاقية حقوق الطفل قد أخذت علـى عاتقهـا                -٦٤

التزامات بإعمال حقوق الطفل يف حدود اختصاصها واملسامهة يف إعمال هذه احلقوق علـى              
 هـو تـوفري     ٢٠٠٨قشة العامة لعـام     وتذكِّر اللجنة بأن الغرض من يوم املنا      . الصعيد العاملي 

إرشادات أمشل للدول وغريها من األطراف الفاعلة خبصوص التزاماهتا املتعلقة بتعزيـز ومحايـة        
وبالتايل، فإن التوصيات التالية    . ٢٩ و ٢٨احلق يف التعليم على النحو املنصوص عليه يف املادتني          

اف الفاعلة ذات الصلة، مبـا فيهـا        موجهة ال للدول األطراف فحسب وإمنا أيضاً لسائر األطر        
األطراف الفاعلة من غري الدول اليت قد تسيطر حبكم الواقع على مناطق يتعني فيهـا احتـرام                 

  .حقوق الطفل غري القابلة للتصرف، مبا فيها حقه يف التعليم، ومحاية هذه احلقوق وإعماهلا
مة اليت ينفذها العديـد مـن       وتأخذ اللجنة علماً مع التقدير باملبادرات والربامج القيِّ         -٦٥

مظلة تنفيذ املنظمات يف امليدان لصاحل األطفال يف حاالت الطوارئ، وال سيما تلك اليت حتت           
لتعليم يف حاالت الطوارئ، اليت تـضم اليونيـسيف         توفري ا الشبكة املشتركة بني الوكاالت ل    

محر الدولية ومنظمة إنقـاذ     واليونسكو وجلنة اإلنقاذ الدولية وجلنة الصليب األمحر واهلالل األ        
  .الطفولة ومنظمة الرؤية العاملية، وغريها

__________ 

حق الطفـل يف التعلـيم يف   "تستند هذه التوصيات إىل اإلسهامات اليت قدمت بشأن يوم املناقشة العامة حول       ) ٦(
 .املة وإىل ما دار فيها من مناقشات، وهي ليست توصيات ش٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٩يف " حاالت الطوارئ
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  االلتزامات األساسية  -١  
يلـيب، دون   حق الطفل يف التعليم يف حاالت الطوارئ جيب أن          إعمال  تؤكد اللجنة     -٦٦

  . من االتفاقية٢٩ و٢٨الشروط املبينة يف املادتني قيد، 
تع حبقه يف التعليم يف حاالت الطوارئ تتعـّزز     وترى اللجنة أن حاجة الطفل إىل التم        -٦٧

يوفر احلماية اجلسدية والنفسية    لألرواح  بكون هذا احلق تدبري محاية وتدبري إغاثة وتدبري إنقاذ          
فالتعليم خيفِّف من التأثري النفسي االجتماعي للرتاعـات والكـوارث          . االجتماعية والذهنية 

وتطلب اللجنـة،  . نظيم واألمل بالنسبة إىل املستقبلبإضفائه شعوراً باالستواء واالستقرار والت 
ضمان احلق يف التعليم ضماناً كامالً      يف  بالتايل، إىل الدول األطراف أن تفي بالتزامها املتمثل         

لكل طفل خيضع لواليتها، دون أي شكل من أشكال التمييز، خالل مجيع مراحل حـاالت               
رحلة إعادة البناء، ومرحلة ما بعـد حالـة      للطوارئ، وم التهيؤ  الطوارئ، مبا يف ذلك مرحلة      

 أن اإلغاثـة وتطلب اللجنة أيضاً إىل الدول األطراف واجلهات املاحنة ووكـاالت          . الطوارئ
  .ُتدرج التعليم كجزء ال يتجزأ من استجابة اإلغاثة اإلنسانية منذ البداية

التنفيذ العامة   بشأن تدابري    ٢٠٠٣ لعام   ٥أشارت اللجنة، يف تعليقها العام رقم       لقد    -٦٨
، إىل التزامـات الـدول      ) من االتفاقيـة   ٤٤ من املادة    ٦ والفقرة   ٤٢ و ٤تان  املاد(لالتفاقية  

األطراف املتمثلة يف وضع تدابري تنفيذ عامة، مبا يف ذلك ما يتعلق باإلعمال التدرجيي للحقوق             
وكانت اللجنـة قـد     . التعاون الدويل باالقتصادية واالجتماعية والثقافية املبينة يف االتفاقية و      

املـوارد  " حتـت عنـوان      ٢٠٠٧أوصت، يف التوصيات املنبثقة عن يوم املناقشة العامة لعام          
، بأن ُيفَهم اإلعمال التدرجيي بأنه يفرض   " مسؤولية الدول  -املخصصة إلعمال حقوق الطفل     

نتقال بأقـصى  ددة اهلدف لالـالتزاماً فورياً على الدول األطراف يف االتفاقية باختاذ تدابري حم         
. ما ميكن من سرعة وفعالية حنو اإلعمال التام للحقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة             

علـى األقـل احلـد األدىن       تليب  ورأت اللجنة أيضاً أنه يقع على الدول األطراف التزام بأن           
  .سياألساسي ملضمون احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الذي يشمل التعليم األسا

وتؤكد اللجنة من جديد أن املسؤولية عن إعمال احلـق يف التعلـيم يف حـاالت                  -٦٩
أو املوارد  /فعندما تفتقر الدولة إىل القدرة و     . الطوارئ ال تقع على عاتق فرادى الدول وحدها       

الالزمة، فإنه ينبغي للمجتمع الدويل، الذي يشمل الـدول األخـرى واملنظمـات املاحنـة               
م على املستوى العـاملي وفقـاً       ـتحدة، أن يضمن إعمال احلق يف التعلي      ووكاالت األمم امل  

  . من االتفاقية٤ من املادة ٢للفقرة 
وتطلب اللجنة إىل الدول األطراف واجلهات املاحنة والوكاالت اإلنسانية أن تقـوم،       -٧٠

ـ               ى لدى االضطالع جبهود لضمان احلق يف التعليم يف حاالت الطوارئ، بتطبيق هنج قائم عل
احلق يف عدم التعرُّض للتمييز : حقوق اإلنسان يراعي املبادئ العامة األربعة الواردة يف االتفاقية

؛ )٦املـادة   (؛ واحلق يف احلياة والبقاء والنماء       )٣املادة  (؛ ومصاحل الطفل الفضلى     )٢املادة  (
  ).١٢املادة  ( الطفلواحلق يف االستماع إىل
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: يف احلـصول علـى التعلـيم يف حـاالت الطـوارئ     التزام الدول بضمان حق الطفل       -٢  
  )٢٨املادة ( إعادة بناء نظام التعليم/مواصلة

  التهيؤ للطوارئ    
 من االتفاقية اليت تنص على أن تتخذ الدول األطراف مجيع           ٤املادة  بُتذكِّر اللجنة   فيما    -٧١

 املعترف هبا يف االتفاقية،     التدابري التشريعية واإلدارية وغريها من التدابري الالزمة إلعمال احلقوق        
تطلب إىل الدول األطراف تعزيز ُنظُم التعليم الوطنية واإلطار القانوين للحمايـة واخلـدمات              

  .الصحية واالجتماعية األساسية بغية زيادة قدرهتا على الصمود يف حاالت الطوارئ
طبيعية أو  وحتث اللجنة مجيع الدول األطراف، وال سيما الدول املعرضة للكوارث ال            -٧٢

الواقعة يف مناطق ُيحتمل أن تتأثر بالرتاعات املسلحة، على إعداد خطة عمل إلعمال احلق يف               
وينبغي أن يشمل ذلك تعيني مركز تنسيق داخل وزارة التعلـيم         . التعليم يف حاالت الطوارئ   

اجلهـات   و اإلغاثة اإلنسانية مكلّفة بالتنسيق بني اهليئات احلكومية واجملتمع املدين ووكاالت         
ضمان إعمال احلق يف التعليم يف حـال حـدوث حالـة            لاملاحنة؛ وختصيص املوارد الكافية     

طوارئ، وتكييف املناهج الدراسية، وتدريب املدرِّسني لتمكينهم مـن مواجهـة حـاالت             
  .الطوارئ؛ وتعيني متطوعني وتدريبهم

  خالل الطوارئ    
يل حبماية املؤسسات املدنية، مبا فيهـا  باإلشارة إىل التزام الدول مبوجب القانون الدو      -٧٣

املدارس، حتث اللجنة الدول األطراف على الوفاء بالتزامها بضمان أن تكون املدارس مناطق             
سالم وأماكن يتم فيها تعزيز الفضول الفكري واحترام حقوق اإلنسان على الصعيد العاملي؛             

 ِقَبل املقاتلني أو اسـتخدامها    وضمان محاية املدارس من اهلجمات العسكرية أو مصادرهتا من        
وحتث اللجنة الدول األطراف على جترمي مهامجة املدارس واعتبارها جرائم          . كمراكز للتجنيد 

،  من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية٨من املادة ‘ ٩‘)ب(٢حرب وفقاً للفقرة    
  .تهاإلفالت من العقاب ومكافحوعلى منع 

 األطراف بأن تكفل أن يكون التعليم شامالً حقاً وأن يكـون         وتوصي اللجنة الدول    -٧٤
األطفال ذوو اإلعاقات، واألطفال املتـأثرون      : احلصول عليه ميّسراً لألطفال املهّمشني وهم     

اإليدز، واألطفال الالجئون وملتمـسو اللجـوء، واألطفـال         /بفريوس نقص املناعة البشرية   
يف السن من خالل برامج التنمية والتعليم يف مرحلة         املشردون داخلياً، واألطفال الصغار جداً      

وينبغي أيضاً إتاحة التعليم الثانوي، العام واملهين على السواء، لألطفال بعـد   . الطفولة املبكِّرة 
  .مرحلة التعليم االبتدائي

مـن  واللجنة، إذ تدرك ما حلاالت الطوارئ واملساعدة اإلنسانية والتعايف املبكِّـر               -٧٥
عقّدة قد تزيد من حالة الضعف والتهميش وتؤثر على املساواة بني اجلنسني، حتث             ديناميات م 

الدول األطراف على تنفيذ سياسات وعمليات تدخُّل قائمة على املساواة بني اجلنسني، مبا يف              
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حصول مجيع الفتيان والفتيـات املتـأثرين حبـاالت    املساواة يف ذلك تدابري خاصة، لضمان    
  .وعية ومناسبجيد النمن والطوارئ على تعليم آ

وتدعو اللجنة الدول األطراف ووكاالت الغوث واجلهات املاحنة إىل االستعانة مبوارد       -٧٦
لتعليم يف حاالت الطوارئ، وعلى األخص باملعـايري        توفري ا الشبكة املشتركة بني الوكاالت ل    

مات املزمنة وإعـادة    لشبكة لتوفري التعليم يف حاالت الطوارئ واألز      اليت وضعتها هذه ا   الدنيا  
اليت توفر إطاراً منسقاً من املبادئ ومسارات العمل جلميع األطراف الفاعلة اليت            والبناء املبكِّرة   

قد تشارك يف توفري التعليم خالل حاالت الطوارئ، وإىل تنسيق أنشطتها التعليمية والتشجيع             
لغوث واجلهات املاحنـة    وحتث اللجنة الدول األطراف ووكاالت ا     . )٧(على قبول املسؤوليات  

 وعلى االستعانة مبواردها ومبـوارد      )٨(أيضاً على دعم اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت       
ار السريع،  س مبادرة امل  -جمموعة التعليم التابعة هلا والصندوق االنتقايل لتوفري التعليم للجميع          

 وتؤكد اللجنـة مـن    . احمللية وذلك لبناء قدرات املنظمات اإلنسانية ومنظمات اجملتمع املدين       
جديد توصية املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم الداعية إىل أن تصبح جمموعة التعليم اآللية               

  .)٩(املناسبة لتحديد االحتياجات التعليمة يف حاالت الطوارئ وتلبيتها على حنو منسق

  إعادة البناء وما بعد حالة الطوارئ    
ل األطراف وغريها من األطراف الفاعلة ذات الصلة أن ُتدرج          تطلب اللجنة إىل الدو     -٧٧

التعليم يف اتفاقات السالم واتفاقات وقف إطالق النار وأن تكفل االنتقال بصورة سلسة إىل              
املدارس النظامية إلقرار الشهادات اليت تستويف املعايري الدنيا للشبكة املشتركة بني الوكاالت            

وارئ واالعتراف رمسياً بالتعليم الذي يتلقاه األطفـال خـالل          لتعليم يف حاالت الط   لتوفري ا 
  .حاالت الطوارئ

وتطلب اللجنة إىل الدول املضيفة أن حتترم حق األطفال الالجئني أو طاليب اللجوء يف      -٧٨
التعلُّم بلغتهم واالطالع على ثقافتهم، وتشدِّد اللجنة كذلك على أن من الواجب، يف حاالت   

  .راعاة لغة األطفال املشردين إذا كانت خمتلفة عن لغة السكان احمللينيالتشرد الداخلي، م
وحتث اللجنة وكاالت الغوث وإعادة البناء واجلهات املاحنة على مراعاة حالة التعليم              -٧٩

 الطوارئ وحوهلا وعلى تقدمي مساعدة يف هذا الشأن إىل السكان احمللـيني عنـد               ةيف منطق 
  . االجتماعيةالضرورة بغية تفادي التوترات

__________ 

 .٦٦، الفقرة A/HRC/8/10انظر تقرير املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم،  )٧(
تقدمي املساعدة اإلنسانية بتعـيني وكـاالت فرديـة لتقـود     لقامت اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت    )٨(

 األمـم   ومهمتها هي توضيح أدوار ومسؤوليات ومساءلة هيئات األمم املتحدة والشركاء غري          . اجملموعات
انظـر املوقـع   (املتحدة يف التصدي حلاالت طوارئ حمددة وتبسيط وتيسري االتصال مع احلكومة املـضيفة      

http://www.unicef.org/girlseducation/ index_44882.html(. 
 .٨٤، الفقرة A/HRC/8/10انظر تقرير املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم،  )٩(
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 تـوى احمل: م جيد النوعية بوصفه حقاً يف حاالت الطوارئ       ـااللتزام بضمان توفري تعلي     - ٣  
  )٢٩املادة (

ُتشدِّد اللجنة على أمهية توفري تعليم جيد النوعية يزيد التالحم االجتماعي ويـدعم               -٨٠
هشاشة الدولة  من   وميكن للتعليم اجليد النوعية أيضاً أن خيفف      . حل الرتاعات وإقامة السالم   

كما ميكن . وأن يساعد على حتقيق االستقرار االجتماعي واالقتصادي والسياسي للمجتمعات
للتعليم اجليد النوعية أن ُينِقذ األرواح بتوفري محاية من االسـتغالل واألذى، مبـا يف ذلـك                 

ـ       /اختطاف األطفال وجتنيدهم يف القوات و      سي أو اجلماعات املسلحة وممارسة العنـف اجلن
والتعليم اجليد النوعية، إذ ينشر معلومات تـساعد        . والعنف القائم على نوع اجلنس ضدهم     

على إنقاذ األرواح بشأن قضايا مثل الصحة العامة والسالمة من األلغام األرضية والوقاية من              
ى  يوفر أيضاً املعارف واملهارات اليت تساعد على البقاء عل،اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية

  .قيد احلياة يف حاالت الطوارئ
 الذي جاء فيه أن نوعية التعليم وحمتواه وقَيَمـه          ١ العام رقم    قوتذكِّر اللجنة بالتعلي    -٨١

مفيدة لألطفال الذين يعيشون يف املناطق اليت يسودها السلم لكنها أهـم            "املبينة يف االتفاقية    
وتؤكـد اللجنـة أن     ". أو الطوارئ بكثري بالنسبة لألطفال الذين يعيشون يف حاالت الرتاع         

 من االتفاقية وأن تليب املعـايري       ٢٩ من املادة    ١نوعية التعليم ينبغي أن تتفق كلياً مع الفقرة         
التعليم يف حاالت الطوارئ كي تكـون مبثابـة   لتوفري الدنيا للشبكة املشتركة بني الوكاالت  

  .نقاذ األرواحإلتدبري محاية وتدبري 
اجليد النوعية، يف حاالت الطوارئ، أن يعكس ظروف املعيشة اخلاصة وينبغي للتعليم   -٨٢

 ، وقابالً للتكييـف   ، ومحائياً ، على احلقوق  اً وقائم ،بالطفل وأن يكون متمحوراً حول الطفل     
  . وتشاركياً،وشامالً

وجيب أال ُيحرِّض التعليم على الكراهية؛ وجيب أن يلقِّن األطفال احتـرام حقـوق                -٨٣
مح معهم، وجيب أن حيمي الطفل من التعرض لألذى أو التلقني املذهيب مـن              اآلخرين والتسا 

وجيب أن يراعي التعليم احلالة النفسية أو الذهنية للطفل؛         . جانب أية مجاعة سياسية أو دينية     
كما جيب أن يراعي    . وأن يساعد الطفل على مواجهة الطوارئ واخلطر والتهديد أو التالعب         

  .ته وتقاليدهالتعليم ثقافة الطفل ولغ
وجيب دعم وتشجيع التعليم غري النظامي أو غري الرمسي لألطفال الذين يتخلون عن               -٨٤

وتوصي اللجنة بأن ُيكيَّف هذا التعليم      . الدراسة، مبا يف ذلك من خالل مشاركة اجملتمع احمللي        
على مع احتياجات األطفال بغية تشجيع األطفال الذين أصبحوا خارج نظام التعليم الرمسي             

  . يف املدارسأن يتسجلوا من جديد
وُتذكِّر اللجنة بأن املدرسني يضطلعون بدور حاسم يف ضمان تلقي األطفال التعليم              -٨٥

يدرَّبوا ويراقبـوا علـى النحـو       ولكي يليب املدرسون املعايري الدنيا، جيب أن        . اجليد النوعية 
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ويف هـذا الـصدد، ُتعتـرب       . إلشـراف املناسب وأن توفَّر هلم املواد الالزمـة والـدعم و         ا
سـتراتيجيات حيويـة،   ااالستراتيجيات اليت تضمن تعويض املدرسني على النحو املناسـب          

وخاصة يف احلاالت اليت تكون فيها السلطة العامة املسؤولة غري قادرة على تنسيق ومراقبـة               
 يـة غبوينبغي أن يكون تدريب املدرسني عملية مستمرة        . استخدام املدرسني على حنو فعال    

حتسني مهاراهتم وغرس الثقة يف دورهم يف احملافظة على األطفال يف املدرسة ومحايتهم مـن               
  .التعرض للمزيد من الصدمات خالل حاالت الطوارئ

  مشاركة الطفل  -٤  
توصي اللجنة بأن تدعم الدول األطراف وغريها من الشركاء الـدوليني مـشاركة               -٨٦

وكيفية تعلمـه   ) احملتوى(فيما يتعلق مباهية ما يتعلمه      الطفل حبيث يتمكن من اإلدالء بآرائه       
فيزيد حمتوى التعليم وأسـلوب الـتعلم مـن         ) تعلم نشط قائم على احلقوق وحموره الطفل      (

عن للحؤول دون ختليه     وتوصي اللجنة كذلك بأن تتاح للطفل فرصة لالستماع إليه           .قدراته
عنه أحد األطفال والقائل إن املدرسة      وتؤيد اللجنة الرأي الذي أعرب      . التخلي عن الدراسة  

اجليدة هي املدرسة اليت ينعم هبا األطفال جبو من االحترام والنشاط والتعاون والعالقات مـع               
  . األنداد واملدرسني واآلباء

حتليـل  املشاركة يف   وتوصي اللجنة كذلك بتشجيع األطفال، وكذلك آبائهم، على           -٨٧
  . وعلى متكينهم من ذلك،يف املستقبلهلم ت املرتقبة احلالة اليت يعيشون فيها واالحتماال

وتشجع اللجنة على إنشاء مجعيات مشتركة بني اآلباء واملدرسني وجلـان تعلـيم               -٨٨
  . إشراكها على حنو نشط يف هذا الشأنجمتمعية ومبادرات جمتمعية مماثلة وعلى 

  املساعدة والتمويل على الصعيد الدويل  -٥  
اإلغاثـة  اف ووكاالت األمم املتحدة واجلهات املاحنة ووكاالت        تدعى الدول األطر    -٨٩

إىل ضمان حق الطفل يف التعليم يف حاالت الطوارئ باعتماد التعليم كتدبري إغاثة وإعطائـه               
وتؤكد للجنة مـن جديـد      . األولوية كمجال رئيسي من جماالت مساعدة اإلغاثة األساسية       

  . اية، يف كل تدبري من تدابري اإلغاثة اإلنسانيةاألمهية البالغة إلدراج التعليم، منذ البد
وحتث اللجنة مرة أخرى الدول األطراف ووكاالت األمم املتحدة واجلهات املاحنـة               -٩٠

التعليم لتوفري  على ضمان تطبيق املعايري الدنيا للشبكة املشتركة بني الوكاالت          اإلغاثة  ووكاالت  
نسانية بغية ضمان حق الطفـل يف التعلـيم يف          يف حاالت الطوارئ يف مجيع مراحل اإلغاثة اإل       

  .وتؤكد اللجنة جمدداً أمهية دعم اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت. حاالت الطوارئ
وتشدد اللجنة على أمهية ختصيص املوارد البشرية واملالية الكافية، مبا يف ذلك عـن                -٩١

.  يف حاالت الطوارئ إعماالً تامـاً      طريق التعاون الدويل، بغية إعمال حق الطفل يف التعليم        
وهي تطلب بالتايل إىل الدول األطراف ووكاالت األمم املتحدة واجلهات املاحنة ووكـاالت             
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مساعدة الدول يف مجع األموال الالزمة لضمان حـق         وتوفري التمويل املستمر الكايف     اإلغاثة  
  . بالطفل يف التعليم يف حاالت الطوارئ وختصيصها على النحو املناس

  الرصد  -٦  
باسـتمرار تنفيـذ    رصـد   على املستوى الوطين، ينبغي جلميع الدول األطراف أن ت          -٩٢

 يف  ،الدويل، ينبغي للدول أن تدرج    املستوى  وعلى  . التزاماهتا على النحو املبني يف هذه الوثيقة      
 منـها،   ٤٤التقارير اليت تقدمها إىل اللجنة بشأن تنفيذ االتفاقية على النحو املبني يف املـادة               

  .التقدم الذي أحرزته يف تنفيذ هذه التوصيات
وتشجع اللجنة الدول األطراف والشركاء الدوليني أيضاً على تقاسم ونشر الدروس             -٩٣

ل من التأثري السليب حلاالت الطوارئ على حق األطفال يف التعلـيم،            ـاملستخلصة من التقلي  
انتهاك حق األطفـال يف التعلـيم يف        ب تكرر   ـ حلاالت الطوارئ وجتن   ـؤتهيالبغية حتسني   

  . حاالت الطوارئ
وستنظر اللجنة يف تقدمي توصية تقضي بإدراج املعلومات املتعلقة بتنفيذ املعايري الدنيا              -٩٤

التعليم يف حاالت الطوارئ يف تقارير الدول األطراف        لتوفري  للشبكة املشتركة بني الوكاالت     
  . ختياريني، حيثما يقتضي األمر ذلكعن تنفيذ االتفاقية والربوتوكولني اال

  يوم املناقشة العامة املقبل  -ثامناً   
 أن  ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٣ املعقودة يف    ١٣٦٩ة يف جلستها    ـقررت اللجن   -٩٥

، بل أن ختصص يوماً لالحتفال بالذكرى الـسنوية         ٢٠٠٩ال تعقد يوم مناقشة عامة يف عام        
  .العشرين العتماد االتفاقية

  االجتماعات املقبلة  - تاسعاً  
  :فيما يلي مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة اخلمسني للجنة -٩٦

  .إقرار جدول األعمال -١
 .املسائل التنظيمية -٢

 .تقدمي الدول األطراف لتقاريرها -٣

 .النظر يف تقارير الدول األطراف -٤

التعاون مع هيئات األمم املتحدة األخرى والوكاالت املتخصصة وغريهـا           -٥
 .املخصصةمن اهليئات 
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 .أساليب عمل اللجنة -٦

 .االحتفال بالذكرى السنوية العشرين العتماد االتفاقية -٧

 .التعليقات العامة -٨

 .االجتماعات املقبلة -٩

 .مسائل أخرى -١٠

  اعتماد التقرير  -عاشراً   
، يف  ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٣ املعقودة يف    ١٣٦٩نظرت اللجنة، يف جلستها       -٩٧

  .واعتمدت اللجنة التقرير باإلمجاع. اسعة واألربعنيمشروع التقرير عن دورهتا الت
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  املرفقات

  املرفق األول

  أعضاء جلنة حقوق الطفل    
  بلد اجلنسية  اسم العضو

  غانا  *آيدوالسيدة آنييس أكوسوا 
  قطر  **آل ثاينالسيدة غالية 

  كينيا  **أليوشالسيدة جويس 
  إيطاليا  *سيتاريالالسيد لوجيي 
  اجلزائر  *فياليلالسيد كامل 
  هنغاريا  *هرتزوغالسيدة ماريا 

  مصر  *خطابالسيدة مشرية 
  تونس  *قطرانالسيد حامت 

  أملانيا  *كرامبانالسيد لوتار فريديتش 
  مجهورية كوريا  **يلالسيدة يانغي 

  باراغواي  *أورتيزالسيدة روزا ماريا 
  كندا  **بارفيتالسيد ديفيد برنت 

  أوغندا  **بوالرالسيد أويش 
  ليتوانيا  *بوراسيد دينيوس الس

  بنغالديش  **صّديقيالسيد كمال 
  النرويج  **مسيثالسيدة لوسي 
  صربيا  ** ساهوفيتش-فوكوفتيش السيدة نيفينا 
  سويسرا  **زرماتنالسيد جان 

  

__________ 

 .٢٠١١فرباير /اط شب٢٨تنتهي مدة العضوية يف   *  
 .٢٠٠٩فرباير / شباط٢٨تنتهي مدة العضوية يف   **  
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  املرفق الثاين

  موجز: يوم املناقشة العامة    

  "حق الطفل يف التعليم يف حاالت الطوارئ"    
 من نظامها الداخلي املؤقت، أن ختصص       ٧٥ق الطفل، وفقاً للمادة     قررت جلنة حقو    -١

بصورة دورية يوماً إلجراء مناقشة عامة بشأن مادة حمددة من مواد االتفاقية أو موضوع من               
  .مواضيع حقوق الطفل

 تـشرين   ٥ -سـبتمرب   / أيلـول  ١٧(وقررت اللجنة يف دورهتا السادسة واألربعني         -٢
 من ٢٩ و٢٨ للمادتني ٢٠٠٨صص يوم املناقشة العامة يف عام ، أن خت  )٢٠٠٧أكتوبر  /األول

. االتفاقية اللتني تتناوالن احلق يف التعليم، مركزة على تعليم األطفال يف حـاالت الطـوارئ             
 خالل الدورة التاسـعة واألربعـني   ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٩وستجرى املناقشة يوم اجلمعة     

  . للجنة يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف
والغرض من يوم املناقشة العامة هو تشجيع التوصل إىل فهم أعمق ملضامني وآثـار                -٣

ويدعى ممثلو احلكومات   . وتكون املناقشات علنية  . االتفاقية من حيث عالقتها مبواضيع حمددة     
وآليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وكذلك ممثلو هيئـات األمـم املتحـدة ووكاالهتـا               

الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية واخلرباء بـصفتهم         املتخصصة واملؤسسات   
  . الشخصية إىل املشاركة يف هذه املناقشة

  احلق يف التعليم لألطفال يف حاالت الطوارئ: السياق    
بأهنا مجيع احلاالت اليت تؤدي     " حاالت الطوارئ "لغرض يوم املناقشة العامة، تعرف        -٤

سان أو كوارث طبيعية، يف غضون فترة قصرية من الزمن، إىل           تسبب فيها اإلن  يفيها كوارث   
تدمري املرافق االعتيادية للحياة والرعاية والتعليم اخلاصة باألطفال وبالتايل، تعطيل إعمال احلق            

وميكن أن تنشأ . عرقلة إحداث تقدم يف إعمال هذا احلق أو تأخري إعماله  منع أو   يف التعليم أو    
 سواًء الرتاعات الدوليـة، مبـا فيهـا         -ر منها الرتاعات املسلحة     هذه احلاالت عن عدة أمو    

 وحاالت ما بعد الـرتاع، ومجيـع أنـواع          - االحتالل العسكري، أو الرتاعات غري الدولية     
  . الكوارث الطبيعية

 العاملي حلقـوق    النواحلق يف التعليم منصوص عليه يف اتفاقية حقوق الطفل، واإلع           -٥
وحيظى احلـق يف    . اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     والعهد الدويل    ،اإلنسان

التعليم، يف حاالت الرتاع املسلح، حبماية إضافية يف إطار القانون اإلنساين الدويل مبوجـب              
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اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني يف وقت احلرب والربوتوكولني اإلضافيني األول والثاين            
 حق الالجئني يف    ١٩٥١ا حتمي االتفاقية املتعلقة بوضع الالجئني لعام        التفاقيات جنيف، بينم  

  . التعليم االبتدائي
 هدف حتقيق تعميم التعليم     ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ٦وقد اعتمدت اجلمعية العامة يف        -٦

وإضـافة  . االبتدائي وهدف تعزيز املساواة بني اجلنسني كهدفني من األهداف اإلمنائية لأللفية   
أعلنت الدول، يف الوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية للجمعية العامة املعنية باألطفال           إىل ذلك،   

 سـتكون   ٢٠١٥أنه حبلول عـام     " عامل صاحل لألطفال  " واليت حتمل عنوان     ٢٠٠٢يف عام   
إمكانية احلصول على التعليم االبتدائي اجملاين واإللزامي واجليد النوعية وإمتامه متاحة جلميـع             

  .٢٠٠٧ وأكدت هذا اإلعالن من جديد يف استعراض منتصف املدة لعام األطفال،
وعلى الرغم من االهتمام الكبري الذي حيظى به اآلن التعليم من خالل القانون الدويل           -٧

 ٣٦ومن خالل مبادرات عاملية مثل توفري التعليم للجميع، فإن التقديرات تفيد بـأن هنـاك                
يعيشون يف دول ذات     - )١٠(ال يذهبون إىل املدرسة    مليون طفل    ٧٢ من بني    -مليون طفل   

وقد أدت سنوات عدم االستقرار والرتاع، يف الكثري من هذه          . )١١(وضع هش متأثر بالرتاعات   
مرت املدارس أو استولت عليها القوات املسلحة، وقتل        فقد دُ . البلدان، إىل تدمري نظام التعليم    

طفال أو أرغموا على القتال، وأصبحوا أكثـر   من العنف، وجند األ   ا لينجو ااملدرسون أو فرو  
  .عرضة لإلساءة واالستغالل

وقد الحظت اللجنة يف املاضي وجود صعوبات كبرية فيما يتعلق بالتمتع بـاحلق يف                -٨
ومن الشواغل املعرب عنها بـصورة متكـررة   . حاالت طوارئعيش التعليم يف البلدان اليت ت    

وضعف معدل التسجيل يف املـدارس، وخمصـصات         وتكاليف التعليم،    ،عدم توفر البيانات  
  . امليزانية، وطبيعة التعلم ونوعيته، والتمييز يف نظم التعليم

وعلى . وتلقت اللجنة معلومات قليلة نسبياً عن تعليم األطفال يف حاالت الطوارئ             -٩
حقه  فإهنا ال تعاجل من قبل خمتلف أصحاب املصلحة مبا تست          ،الرغم من االعتراف هبذه املسألة    

ويتم إغفال الكثري من جوانب التعليم يف       . من أمهية أو بوصفها تتعلق حبق من حقوق الطفل        
حاالت الطوارئ، مثل توفري تدريب خمصص للمدرسني أو ضمان سالمة املدارس، ونتيجـة             

  . لذلك، فإهنا ال تعطى األولوية

__________ 

 .  التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع،٢٠٠٨انظر اليونسكو،  )١٠(
 .٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ أجرته منظمة إنقاذ الطفولة يف ديرتق )١١(
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  هج يوم املناقشة العامة وأهدافهُن    
 هو تزويد الدول وسـائر األطـراف   ٢٠٠٨العامة لعام إن الغرض من يوم املناقشة     -١٠

الفاعلة بإرشادات أكثر مشوالً فيما يتعلق بالتزاماهتا املتمثلة يف تعزيز ومحاية احلق يف التعلـيم               
  . ٢٩ و٢٨على النحو املنصوص عليه يف املادتني 

 ٢٩ة   تعليقها العام األول بشأن املاد     ٢٠٠١وقد اعتمدت جلنة حقوق الطفل يف عام          -١١
سترشد هبا يف املناقشة املتعلقة وسيشكل مضمون ذلك التعليق العام أداة يُ    . )١٢()هدف التعليم (

 وإن كان سيلزم إجراء تكييف حمدد اهلدف هلذا التعليم          ،بنوعية التعليم اجليد الواجب توفريه    
  .يف حاالت الطوارئ

ر ما يطرح على الـدول  وينبغي أن يركز هذا النقاش على اجلوانب اليت تبني أهنا أكث          -١٢
األطراف مشكالت يصعب حلها، وهي مسائل قد يستفاد فيها من آراء وجتارب الطائفـة              

ىل الطبيعة املعقدة للمفـاهيم  إونظراً . الواسعة من الشركاء الذين يتيح يوم املناقشة اجتماعهم     
د اآلن يف   إىل ح اكمت  واملسائل اليت يشملها املوضوع والشواغل املطروحة والتجارب اليت تر        

سياق ما تبذله اللجنة من جهود لتناول هذه املسائل، يقترح أن يتوزع املشاركون يف هـذا                
  :االجتماع إىل فريقني عاملني يتداوالن املواضيع التالية

  أو إعادة بنائه/مواصلة نظام التعليم و: الفريق العامل األول    
 املتعلقة باحلصول   ٢٨املـادة  سريكز الفريق العامـل األول مداوالته على تنفيـذ          -١٣

على التعليم يف سياق الطوارئ، وال سيما التعليم بوصفه حقاً من احلقوق، وعلـى كيفيـة                
وسيناقش الفريق العامل كيفية إيالء أولوية للتعليم بوصفه تدبري طـوارئ           . إعمال هذا احلق  

ة منذ بداية الطـوارئ     فهم بأنه أداة محاية أساسية وأن يدرج يف االستجابة اإلنساني         جيب أن يُ  
  .وحىت مرحلة التنمية، فيتيح بذلك مواصلة تعليم األطفال وبناء قدراهتم للمستقبل

  :ومن بني القضايا الرئيسية املمكن حبثها  
الطوارئ وإيالء هذا احلـق     حالة  كيفية ضمان احترام حق الطفل يف التعليم خالل          •

 األولوية، مبا يف ذلك املمارسات اجليدة؛

ن استمرار نظام التعليم أثناء وبعد حالة الطوارئ أو إعادة بنـاء هـذا              كيفية ضما  •
النظام، مبا يف ذلك عن طريق تدابري حلماية املدارس ومراكز التعلّم وحتويلـها إىل              

 ؛"مناطق حممية"

كيفية تناول مسألة توفري التعليم يف مرحلة الطوارئ ومرحلة التعـايف مـا بعـد                •
 الفجوة بينها؛الطوارئ ومرحلة التنمية وسّد 

__________ 

 .http://www2.ohchr.org/english/bodies/crs/docs/GC1_en.doc: متاح على املوقع )١٢(
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كيفية ضمان اضطالع أصحاب املصلحة مبسؤولياهتم يف جعل التعليم جزءاً مـن             •
جهود اإلغاثة وإيالئهم األولوية حلق الطفل يف التعليم منذ بداية حالة الطوارئ من             
خالل تدابري منها ختصيص املوارد املناسبة يف ميزانيات الطوارئ؛ والكيفية اليت تتغري 

حاب املصلحة عند االنتقال من مرحلة الطـوارئ إىل مرحلـة           هبا مسؤوليات أص  
 التعايف مث إىل مرحلة التنمية؛

مبا يف ذلـك    العمل باألساليب الروتينية اليومية يف التعليم،       التدابري الالزمة إلعادة     •
 أمثلة عن أفضل املمارسات؛

ـ      ،توفري تعليم جيد النوعية   " نوافذ فرص "كيفية استخدام    • االت  اليت قد تنشأ يف ح
 لفائدة األطفال احملرومني، مثل األطفال الذين مل يرتادوا مـدارس قبـل           ،الطوارئ

 . الطوارئلةحا

  حمتوى التعليم املوفّر لألطفال يف حاالت الطوارئ ونوعيته: الفريق العامل الثاين    
ىل إالنظر  ب املتعلقة مبحتوى التعليم،     ٢٩سريكز الفريق العامل الثاين على تنفيذ املادة          -١٤

احلقوق واالحتياجات التعليمية اخلاصة بالطفل يف حاالت الطوارئ، مبا يف ذلك دور التعليم             
  .اذ األرواحقكتدبري إلن
  :ومن بني القضايا الرئيسية املمكن حبثها  

املبادئ واألولويات اليت حيدد على ضوئها حمتوى التعليم يف حـاالت الطـوارئ؛              •
ة حباالت الطوارئ مع املنـاهج الدراسـية        وكيفية تكييف املناهج الدراسية اخلاص    

 املعتادة؛ وكيفية استخدام أساليب التعلّم والتدريس املناسبة؛

املهارات احلياتية يف محايـة     تعىن ب دور املناهج الدراسية القائمة على احلقوق واليت         •
اجـاهتم وحقـوقهم يف     ياألطفال والتخفيف من األذى الذي يلحق هبم وتلبية احت        

تاج إليها األطفال حاجة ماسـة  حيرئ؛ وحتديد املهارات احلياتية اليت  سياقات الطوا 
 التعليم ألجل إحالل السالم، ومهارات حياتية حمّددة        مثالً(واملؤشرات املتصلة هبا    

التسونامي، والوقايـة مـن     أمواج  مثل إدراك أخطار األلغام األرضية واألعاصري و      
 ؛)العنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس

خرى يف  أالكيفية اليت ميكن هبا حلماية احلق يف التعليم أن تساهم يف إعمال حقوق               •
التعليم واحلق يف احلياة، والتعليم واحلماية، والتعلـيم والـسلم،       : حاالت الطوارئ 

والتعليم ومشاركة الطفل؛ واملمارسات اجليدة يف التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان           
 ةعلى التفاهم والتسامح واالحترام والسلم وكرام     يف حاالت الطوارئ، مع التركيز      

 كل كائن بشري؛

 .التعليم كتدبري إلعادة التأهيل والتعايف وإعادة اإلدماج •
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  النتائج املتوقعة    
ستعتمد اللجنة، يف هناية الدورة التاسعة واألربعني، جمموعة من التوصيات الرامية إىل              -١٥

وستسترشد اللجنة، لدى اعتمادها التوصيات، . ملناقشةحتسني تنفيذ االتفاقية يف اجملال موضع ا
باملواضيع اليت تضمنها يوم املناقشة، والتوصيات اليت اقترحها الفريقان العامالن، واالسهامات           

واهلدف من التوصيات هو إتاحة إرشادات عملية للدول األطراف ولسائر األطراف           . املكتوبة
  .الفاعلة ذات الصلة

  املناقشة العامةاملشاركة يف يوم     
يوم املناقشة العامة هو اجتماع علين يرحب فيه حبضور ممثلي احلكومات وهيئـات               -١٦

األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات غري احلكومية، مبا يف ذلك ممثلـو منظمـات              
وسيعقد االجتماع خالل الدورة التاسـعة واألربعـني        . الشباب واخلرباء بصفتهم الشخصية   

 ١٩جنيف يوم اجلمعـة     ) ، جنيف قصر ويلسون (، يف مكتب مفوضية حقوق اإلنسان       للجنة
  .٢٠٠٨سبتمرب /لأيلو
ويتوخى من ترتيبات يوم املناقشة أن تتيح للمشاركني تبادل آرائهم يف سياق حوار               -١٧

وتطلب اللجنة بالتايل اىل املشاركني جتنب تقدمي بيانات رمسية خالل يـوم            . صريح ومفتوح 
 ويطلب تقدمي إسهامات مكتوبة بشأن املسائل واملواضيع املذكورة، مبا ينـدرج يف             .املناقشة

وبصفة خاصة، هتتم اللجنة بتلقي معلومات تتعلـق حتديـداً باملواضـيع    . اإلطار املبّين أعاله 
 إىل  ٢٠٠٨يونيـه   / حزيـران  ٢٧وينبغي إرسال اإلسهامات إلكترونياً قبل      . املذكورة أعاله 

CRCgenerldiscussion@ohchr.org.  
وللمزيد من املعلومات بشأن تقدمي االسهامات والتسجيل، يرجـى الرجـوع إىل              -١٨

: املبادئ التوجيهية املنشورة علـى الـصفحة الـشبكية للجنـة علـى العنـوان التـايل                
//www2.ochr.org/english/bodies/crc/discussion.htm:http.  
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  املرفق الثالث

مبمثلي الدول األطراف واملنظمات واهليئات     قائمة  : يوم املناقشة العامة      
  للمشاركة املسجلة

  ممثلو الدول األطراف يف االتفاقية    
Norad  -               الوكالة النروجيية للتعاون يف جمال التنمية، البعثة الدائمة أللبانيـا، البعثـة الدائمـة 

دائمة لكوت ديفـوار،    لبوتسوانا، البعثة الدائمة لكولومبيا، البعثة الدائمة لكوستاريكا، البعثة ال        
البعثة الدائمة لكوبا، البعثة الدائمة إلكوادور، البعثة الدائمة لفرنسا، البعثة الدائمة ألملانيا، البعثة             
الدائمة للهند، البعثة الدائمة السرائيل، املراقب الدائم لبعثة فلسطني، البعثة الدائمة للفلبني، البعثة             

تنمية الدولية، البعثة الدائمة ألوغندا، وزارة العدل وحقوق        الدائمة للسويد، الوكالة السويدية لل    
كوت ديفوار، الوزارة املعنية باألسـرة      يف  ارجية  الشؤون اخل اإلنسان يف كوت ديفوار، وزارة      

 يف كوت ديفوار، وزارة التعليم والسياسة االجتماعية والرياضة يف          الشؤون االجتماعية واملرأة و 
للشؤون اخلارجية يف سويسرا، وزارة الشؤون اخلارجية يف كولومبيا،         إسبانيا، االدارة االحتادية    

وزارة الشؤون اخلارجية يف النرويج، اإلدارة االجتماعية يف زيورخ، مكتب زيورخ للـشباب             
  .واملشورة يف جمال املهنة، وزارة التعليم األساسي يف الكامريون

  أمناء املظامل واملفوضون املعنيون باألطفال    
نة املظامل املعنية باألطفال يف مجهورية كرواتيا، مكتب أمني املظامل املعين باألطفال            مكتب أمي 

  . يف آيرلندا الشماليةالشباب/يف فنلندا، مفوض األطفال

ة وغريها مـن املنظمـات واملؤسـسات والـدوائر          ـاملنظمات غري احلكومي      
  األكادميية واألفراد

Action against Poverty — Liberia, Action by Churches Together International (Act), 
Advancement for Women/Children’s Rights, Arigatou Foundation, Association Points 
Coeur, Bundesfachverband Unbegleitete Minderjahrige Fluchtlinge, Calbril, Calderdale 
Council, Canadian International Development Agency, Centre for Sustainable 
Futures/Plymouth University, Cercle d’initiative commune pour la recherche, 
l’environnement et la qualité, Child Helpline International, Child Rights Information 
Network, Childreach International, Children’s Law Centre, Clinique Internationale de 
Défense des droits humains at the Université du Québec in Montreal, Comunita Papa 
Giovanni XXIII Association, Defence for Children International, Defence of the Child 
Project, Dost Welfare Foundation, ECPAT International, Education Progress, Federation 
for the protection of Children’s Human Rights, FMS International-Onlus Foundation 
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Waarde, Help the Afghan Children, India Alliance for Child Rights, Inter-Agency Network 
for Education in Emergencies, International Agency for Crime Prevention, International 
Catholic Child Bureau, International Committee of the Red Cross, International Federation 
of Social Workers, International Korczak Association, International Rescue Committee, 
International Save the Children Alliance, International Social Services (ISS), Irish Aid 
Uganda, Italian NGO Group for the CRC, Me Precious International Movement, Network 
on Humanitarian Action — Uppsala University, Sweden, NGO Group for the Convention 
on the Rights of the Child, Pak Turk International Cag Educational Foundation, Physicians 
for Human Rights, Plan International, Reach Out For Kids Foundation Inc., Reach Out To 
Asia (Rota), Réseau des Associations Congolaises des Jeunes, Right to Education Project/ 
University of London, Right to Education/Action Aid International, Rozaria Memorial 
Trust, Save the Children, Canada, Save the Children, Italy, Save the Children, Republic of 
Korea, Save the Children, Norway — Inter-Agency Network for Education in Emergency, 
Save the Children, Sweden, Save the Children, Switzerland, SOS-Kinderdorf International, 
Teachers without Borders, Canada, Terre des Hommes International Federation, The 
African Child Policy Forum, Scouts Movement, Sphere Project, University of the Western 
Cape, Volontariato Internazionale Per Lo Sviluppo/Italian NGO Group for the Convention 
on the Rights of the Child, World Vision International, Centre for Sustainable 
Futures/Plymouth University, Johanna Aalto, Usman Ali, Else M. Engel, Lena Stamm, 
Laila Sadiwa Stormorken, Rosana Eliana Vega, UNICEF Liberia, UNICEF Headquarters, 
United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East 
(UNRWA), UNESCO, UNICEF Timor-Leste, UNAIDS, UNHCR (Zimbabwe), United 
Nations Girls’ Education Initiative (UNGEI)/UNICEF, UNICEF Iraq, UNHCR, UNICEF 
Jamaica, UNICEF Nigeria. 
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  املرفق الرابع

  قائمة بالدراسات املقدمة: يوم املناقشة العامة    

  املنظمات غري احلكومية    
Plan International  
Reaching out to children excluded from the right to education in emergency situations 

 الوصول إىل األطفال احملرومني من احلق يف التعليم يف حاالت الطوارئ
Kinderdorf International 
Working with the community for the community 
  العمل مع اجملتمع ألجل اجملتمع
International Catholic Child Bureau  
The right of the child to education in emergency situations: reflections from our grassroots 
experience 

  الشعيبأفكار من واقع جتربتنا على املستوى : حق الطفل يف التعليم يف حاالت الطوارئ
Committee for Legal Aid to the Poor  
The right to education in emergency situations 

 احلق يف التعليم يف حاالت الطوارئ
Child Helpline International  
Child helplines as an essential mechanism to protect the right to education in emergency 
situations 

 اخلطوط اهلاتفية ملساعدة األطفال بوصفها آلية أساسية حلماية احلق يف التعليم يف حاالت الطوارئ
Inter-Agency Network for Education in Emergencies (INEE)  
Submission to the Committee on the Rights of the Child for the day of general discussion 
on education in emergency situations 
  دراسة مقدمة إىل جلنة حقوق الطفل بشأن يوم املناقشة العامة حول التعليم يف حاالت الطوارئ
Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA)  
Comments by SIDA 
  تعليقات للوكالة السويدية للتعاون اإلمنائي الدويل
Ad Hoc Working Group on “Education in Emergencies: The African Context; an 
African Perspective”  
The right of the child to education in emergency situations  
  حق الطفل يف التعليم يف حاالت الطوارئ
EN FMS  
The right to education in emergency situations: reflections from the experience  

  أفكار نابعة من التجربة: احلق يف التعليم يف حاالت الطوارئ
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Comunità Papa Giovanni XXIII  
Day of general discussion: the right of children to education in emergency situations 

  حق األطفال يف التعليم يف حاالت الطوارئ: يوم املناقشة العامة
International Development and Disability Consortium  
Discussion paper on Access to quality educational activities for children with disabilities in 
conflict and emergency situations 

  وي اإلعاقة إىل أنشطة التعليم اجليدة النوعية يف حاالت الرتاع وحاالت الطوارئورقة نقاش حول وصول األطفال ذ
The International Clinic for the Defense of Human Rights of the Université du Québec 
à Montréal and Teachers Without Borders-Canada  
Ensuring education for all and guaranteeing child’s right to registration 
Assurer une éducation pour tous et le droit à l’enregistrement des enfants 
  ضمان التعليم للجميع وضمان حق الطفل يف التسجيل
Save the Children Norway on behalf of the International Save the Children Alliance 
Recommendations to the Committee on the Rights of the Child 
  توصيات مقدمة إىل جلنة حقوق الطفل
World Vision  
The right of the child to education in emergency situations 

  الطفل يف التعليم يف حاالت الطوارئحق 
UNICEF, IRC, INEE, UNGEI  
The right of the child to education in emergency situations 
  حق الطفل يف التعليم يف حاالت الطوارئ
Save the Children Spain 
The right to education in emergencies 
  حق الطفل يف التعليم يف حاالت الطوارئ
Arigatou International  
The right of the child to education in emergency situations 
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  املرفق اخلامس

بيان شفوي مبا يترتب على املقرر الذي اعتمدته جلنة حقوق الطفـل                
  آثار يف امليزانية الربناجميةمن العمل يف فريقني  بشأن

رهتا الثالثة والـستني، مبقررهـا      وحقوق الطفل إىل اجلمعية العامة يف د      جلنة  طلبت    -١
، أن تأذن هلا باالجتماع A/36-160 املرفق بتقرير األمني العام،  ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٦ملؤرخ  ا

مثانية أسابيع من االجتماعات اإلضافية لدوراهتا وأربعة أسابيع        (ملدة اثين عشر أسبوعاً إضافياً      
ون  وكان ٢٠٠٩أكتوبر  /بني تشرين األول  ) إضافية الجتماعات الفريق العامل ملا قبل الدورة      

ويذكر أن األمانة أبلغت اللجنة بصورة غري رمسية، يوم اعتمدت ذلك           . ٢٠١١يناير  / الثاين
املقرر يف دورهتا الثامنة واألربعني، مبا يترتب على هذا املقرر من آثار مالية، ولكن مل تقـدم                 

إىل  حصراً عودمستندات لدعم التكاليف املقدرة ومل يتم تسجيل بيان رمسي، وذلك ألسباب ت
  .ضيق الوقت

والغرض من هذا البيان أن يؤكد للجنة أن وقت االجتماعات اإلضايف الذي طلبتـه                -٢
منهما من تسعة أعضاء خالل كل تألف يسيتيح هلا النظر يف التقارير يف إطار فريقني متوازيني          

ير  تقار ١٠ة، وبالتايل، زيادة عدد تقارير الدول األطراف اليت تنظر فيها من            ـدوراهتا العادي 
دة، ما سيؤدي إىل زيادة عدد التقارير اليت يتم النظر فيهـا            ـ تقريراً يف الدورة الواح    ١٦إىل  
  . تقريرا٦٤ً إىل ٤٠من 
، شؤون اجلمعية العامـة واجمللـس    ١طالع هبا بالربنامج    ضوتتعلق األنشطة املراد اال     -٣

يئـات حقـوق    ، دعم ه  ٢االقتصادي واالجتماعي وإدارة املؤتـمرات؛ والربنامج الفرعي       
، خدمات الدعم،   ٤، حقوق اإلنسان؛ والربنامج الفرعي      ١٩اإلنسان وأجهزهتا، من الربنامج     

، اخلدمات اإلدارية وخدمات الدعم، من اخلطة الربناجمية واألولويات للفترة          ٢٤من الربنامج   
، شؤون اجلمعيـة العامـة واجمللـس    ٢وهي تندرج أيضاً حتت الباب     . )١٣(٢٠٠٩-٢٠٠٨

 هـاء، اإلدارة،    ٢٨، حقوق اإلنـسان؛ والبـاب       ٢٣ وإدارة املؤمترات؛ والباب     االقتصادي
  .٢٠٠٩-٢٠٠٨السنتني جنيف، من امليزانية الربناجمية لفترة 

 تغطيـة  ل٢٠٠٩ – ٢٠٠٨وقد اختذت الترتيبات الالزمة يف امليزانية الربناجمية للفترة           -٤
ة حلضور دوراهتا العادية السنوية      عضواً من أعضاء اللجن    ١٨  لتكاليف السفر والبدل اليومي   

 يوم عمل، وثالث دورات عادية للفريـق        ١٥الثالث يف جنيف اليت تستغرق الواحدة منها        
العامل ملا قبل الدورة، تستغرق الواحدة منها مخسة أيام عمل، فضالً عن تكاليف خـدمات               

  .املؤمتر اليت تتطلبها اللجنة

__________ 

  .(A/61/6/Rev.1) ٦الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية والستون، امللحق رقم  )١٣(
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لب اللجنة، سيقتضي األمر توفري اعتمادات ملا اجلمعية العامة على طموافقة  ويف حال     -٥
وكذلك ) ١٠١١ و ٢٠١٠يف عامي   ( اجتماعاً إضافياً من اجتماعات الدورات       ٨٠جمموعة  
 ٢٠٠٩ اجتماعات يف عام     ١٠( اجتماعاً إضافياً للفريق العامل ملا قبل الدورة         ٤٠ هما جمموع 

للجنة خـدمات ترمجـة     وستتطلب االجتماعات اإلضافية    ). ٢٠١٠ اجتماعاً يف عام     ٤٠و
وستتاح حماضر موجزة لالجتماعات    ). استثنائياً بأربع لغات  و(شفوية باللغات الرمسية الثالث     

حماضر موجزة لالجتماعات األربعني    إعداد  اإلضافية الثمانني لدورات اللجنة، ولكن لن يلزم        
إضافية مـن    صفحة   ٢ ٥٢٠وستتطلب االجتماعات اإلضافية    . للفريق العامل ملا قبل الدورة    

يف اللغات الرمسيـة   صفحة إضافية من الوثائق ملا بعد الدورة    ١ ٢٤٨الوثائق ملا قبل الدورة و    
  ).واستثنائياً بأربع لغات(الثالث 

 اجلمعية العامة على طلب اللجنة، لن يتطلب األمر موارد إضـافية            ةوافقمويف حال     -٦
  .ما يتعلق باالجتماعات اإلضافيةلتغطية تكاليف السفر والبدل اليومي ألعضاء اللجنة في

ويتوقع أن تؤدي املوافقة على الطلب إىل زيادة االحتياجات من املـوظفني لتقـدمي                -٧
 يعمل كل منـهما     ٣-موظفان برتبة ف  ) أ: (املساعدة املؤقتة العامة املقدرة على النحو التايل      

 ٢٠١٠مل يف عام     شهر ع  ١٢؛ و )٢٠٠٩يوليه  /اعتباراً من متوز   (٢٠٠٩ أشهر يف عام     ٦مدة  
 أشهر  ٦مساعد واحد من فئة اخلدمات العامة للعمل        ) ب(؛ و ٢٠١١وشهري عمل يف عام     

  .٢٠١١ وشهرين يف عام ٢٠١٠ شهرا عام ١٢ و٢٠٠٩يف عام 
ويرد يف اجلدول التايل موجز للمتطلبات اإلضافية املتعلقة باالجتماعات اإلضـافية             -٨

  :اله أع٧ و٥للجنة املشار إليها يف الفقرتني 
  )بدوالرات الواليات املتحدة(

  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  
  ، حقوق اإلنسان٢٣الباب   -أوالً 

  )تكاليف املوظفني(صايف   
  

٢٠٨ ٣٠٠  
  

٤١٦ ٦٠٠  
  

٤٣ ٥٠٠  
  ، شؤون اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي٢الباب   -ثانياً 

  خدمات املؤمتراتواالجتماعي و  
  ثائقخدمات االجتماعات والترمجة الشفوية والو  

  
  

٥١٣ ١٠٠  

  
  

٣ ١٦٢ ٠٠٠  

  
  

٥٤٠ ٩٠٠  
   هاء، اإلدارة، جنيف٢٨الباب   -ثالثاً 

  خدمات الدعم  
  

٣ ٨٠٠  
  

٤٣ ٢٠٠  
  

٧ ٦٠٠  
  ١١,٢  ٦٧,٦  ٣٣,٨  االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني  -رابعاً 

اإليرادات املتأتية من االقتطاعات اإللزامية من   -خامساً 
  رتبات املوظفنيم  

  
)٣٣,٨(  

  
)٦٧,٦(  

  
)١١,٢(  

  ٥٩٢ ٠٠٠ ٣ ٦١٢ ٨٠٠  ٧٢٥ ٢٠٠  اجملموع الكلي  
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، ستبذل كل   ٢٠٠٩ دوالر لعام    ٧٢٥ ٢٠٠وفيما يتصل باملتطلبات املقدرة البالغة        -٩
، ٢البـاب   ) أ(املتطلبات ضمن االعتمادات املخصصة يف إطـار        هذه  اجلهود املمكنة لتلبية    

؛ ) دوالر٥١٣ ١٠٠(جتماعي وإدارة املؤمترات شؤون اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واال
هاء، اإلدارة، جنيـف     ٢٨؛ والباب   )دوالر٢٠٨ ٣٠٠(، حقوق اإلنسان    ٢٣الباب  ) ب(
  .٢٠٠٩-٢٠٠٨  السنتني، من امليزانية الربناجمية لفترة) دوالر٣ ٨٠٠(

 ٣ ٦١٢ ٨٠٠ البالغـة    ٢٠١١-٢٠١٠لفترة الـسنتني    وفيما يتعلق باالحتياجات      -١٠
يف سياق امليزانية الربناجمية املقترحـة لفتـرة        فإنه سينظـر فيها     دوالر،   ٥٩٢ ٠٠٠دوالر و 
  .٢٠١١-٢٠١٠السنتني 

    
  


