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النقد الذايت الذي يتسم    على  وتثين  ) CRC/C/CMR/Q/2/Add.1 ( اللجنة املسائل اليت وضعتها  
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 2005ديـسمرب  / كـانون األول 29 املؤرخ  2005/015القانون رقم     )أ(  
   مكافحة االجتار باألطفال والرق؛بشأن

 املتعلـق   2005يوليـه   /متوز 27 املؤرخ   2005/006القانون رقم     )ب(  
  مبركز الالجئني؛

بـشأن   2005يوليـه   / متوز 27  املؤرخ 2005/007القانون رقم     )ج(  
  .قانون اإلجراءات اجلنائية

  :ديرها إلنشاءوتعرب اللجنة عن تق  -4

  ؛2004وزارة الشباب ووزارة الدولة لشؤون الشباب يف عام   )أ(  

 2004أغـسطس   /عدة إدارات وزارية مسؤولة عن حقوق الطفل يف آب          )ب(  
   بشأن تنظيم احلكومة؛2004/320مبوجب املرسوم رقم 

 مبوجب املرسوم رقم    2005مايو  /إدارة احلماية االجتماعية للطفل يف أيار       )ج(  
  . بشأن تنظيم وزارة الشؤون االجتماعية2005/160

  :كما ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على ما يلي  -5

املتعلقة حبظـر أسـوأ     ) 1999 (182اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )أ(  
  ؛2002يونيه / حزيران5أشكال عمل األطفال واختاذ إجراءات فورية للقضاء عليها، يف 

مع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال واملعاقبة       بروتوكول منع وق    )ب(  
عليه املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، مبوجب مرسوم مؤرخ 

  ؛2004نوفمرب / تشرين الثاين18

 للميثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب املتعلق       1998بروتوكول عام     )ج(  
  .2006يوليه / متوز25فريقية حلقوق اإلنسان والشعوب يف بإنشاء حمكمة أ

  العوامل أو الصعوبات اليت تعوق تنفيذ االتفاقية   -جيم  

 صعوبات تعوق التقدم يف تنفيذ االتفاقية على حالياتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف تواجه   - 6
عدد قليمية اليت أدت إىل تدفق أثر األزمة االقتصادية العاملية والرتاعات اإل ذلك حنو فعال، مبا يف

  .اإليدز/فريوس نقص املناعة البشريةاإلصابة بجئني إىل الكامريون وزيادة حاالت اللكبري من ا
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  مواطن القلق الرئيسية والتوصيات  -دال  

  ) من االتفاقية44 من املادة 6 والفقرة 42 و4املواد (تدابري التنفيذ العامة   -1  

 التوصيات السابقة للجنة    

ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتنفيذ املالحظات اخلتامية للجنـة              -7
 بعض شـواغلها   لعدم تناول ومع ذلك، تأسف اللجنة     . التقرير األويل للدولة الطرف   املتعلقة ب 

  .وتوصياهتا مبا فيه الكفاية أو تناوهلا جزئيا فقط

دابري الالزمة للعمـل بتوصـياهتا   وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع الت      -8
) CRC/C/15/Add.164(الواردة يف املالحظات اخلتامية اليت قدمتها بشأن التقريـر األويل           

اليت مل تنفذ بعد أو اليت نفذت بشكل غري كاف، مبا يف ذلك تلك املتعلقة بتعريف الطفل                 
عة مالئمة للتوصيات   والعقوبة البدنية وإيذاء وإمهال األطفال وقضاء األحداث وتوفري متاب        

  . الواردة يف هذه املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري الثاين

  التشريعات    

لدولة الطرف  لتالحظ اللجنة مع االهتمام سن عدة قوانني ولوائح منذ التقرير األويل              -9
 إعـداد  تالحظ اللجنة مع التقدير      ،بصفة خاصة و. من أجل محاية حقوق األطفال وتعزيزها     

غري أن اللجنة   . وع قانون بشأن محاية الطفل ومشروع قانون بشأن األشخاص واألسرة         مشر
كما أهنـا ال تـزال   . ودخوهلا حيز النفاذهذه بطء وترية اعتماد مشاريع القوانني تأسف من   

  . بشكل كاف حبقوق األطفالةتشعر بالقلق إزاء عدم تنفيذ العديد من القوانني املتعلق

لة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمـة، علـى سـبيل            وحتث اللجنة الدو    -10
األولوية، للتعجيل باعتماد مشروع قانون محاية الطفل ومـشروع قـانون األشـخاص             
واألسرة ودخوهلما حيز النفاذ وضمان توفري املوارد البشرية واملالية املالئمـة لتنفيـذها             

 التدابري الالزمة لضمان تنفيذ     كما توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع       . بالكامل
  .مجيع التشريعات املتعلقة حبقوق األطفال على حنو فعال

  التنسيق    

حتيط اللجنة علما بوجود عدة إدارات حكومية مسؤولة عن خمتلف جوانب حقوق              -11
كما تالحـظ أن الدولـة      . الطفل وترحب بعملية الالمركزية اليت تضطلع هبا الدولة الطرف        

غري أن اللجنة ال    . اقشات مؤخرا إلنشاء آلية مناسبة لتنسيق تنفيذ االتفاقية       الطرف أجرت من  
تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تنسيق بني الكيانات املسؤولة عن إعمال حقوق الطفـل               
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عدم وجود آلية فعالة ومناسـبة لتنـسيق        وتأسف من   على الصعد الوطنية واإلقليمية واحمللية      
  .تنفيذ االتفاقية ورصدها

وحتث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آلية فعالة ومناسبة لتنسيق تنفيذ االتفاقية              -12
ورصدها، وتزويدها مبستوى مالئم من الصالحيات واملوارد البشرية والتقنيـة واملاليـة            
املالئمة للقيام بدورها التنسيقي على حنو فعال، فيما يتعلق جبميع اإلدارات والكيانـات             

ولة عن إعمال حقوق الطفل على الصعد الوطنية واإلقليمية واحمللية، مـع            احلكومية املسؤ 
  .مراعاة عملية الالمركزية اجلارية

  خطة العمل الوطنية    

ترحب اللجنة باعتماد السياسة العامة وخطة العمل الوطنيـة املتعلقـة بالـشباب               -13
ـ      لوطنيـة حلقـوق   ل اوالسياسة الوطنية بشأن التنمية الشاملة للشباب، فضال عن خطة العم

ستراتيجية للحد من الفقر وبرنامج احلوكمة الوطين، وهي كلها ذات صلة اإلنسان والورقة اال 
غري أن اللجنة تأسف من عدم وجود خطة عمل وطنية شاملة لألطفال تغطي مجيع              . باألطفال
  . االتفاقيةجماالت

  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -14

وطنية متعلقة باألطفال ُتدمج فيها بـصورة كاملـة         اعتماد خطة عمل      )أ(  
احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية وتراعي توصيات دورة األمم املتحـدة االسـتثنائية             

 ونص وثيقة النتائج اخلتامية للمنتدى األفريقي       2002مايو  /املعنية بالطفل املنعقدة يف أيار    
 2 منتصف املدة، املعتمد يف القاهرة يف        الثاين لالحتاد األفريقي بشأن األطفال؛ واستعراض     

النداء من أجل العمل املعجل لتنفيذ خطـة عمـل          " املعنون   2007نوفمرب  /تشرين الثاين 
  ؛)A/62/653انظر )" (2012–2008(أفريقيا املالئمة لألطفال 

ربط خطة العمل الوطنية املتعلقة باألطفال خبطة العمل الوطنية حلقـوق             )ب(  
الستراتيجية للحد من الفقر، مبا يكفل طابعهـا متعـدد القطاعـات            اإلنسان والورقة ا  

  والتنسيقي؛

توفري املوارد البشرية والتقنية واملالية الالزمة لتنفيذ خطة العمل الوطنية            )ج(  
املتعلقة باألطفال، وبذل جهود الرصد والتقييم الالزمة لتقيـيم التقـدم عـرب خمتلـف               

  .ت العالجية بصورة دوريةالقطاعات وحتديد الفجوات واإلجراءا

  الرصد املستقل    

 وتالحظ  2004قوق اإلنسان واحلريات يف عام      حلتالحظ اللجنة إنشاء جلنة وطنية        -15
الشكاوى عن انتهاكات حقـوق     تلقي  خمولة ب إليها وأهنا   ألطفال  ا إمكانية وصول مع التقدير   

 هـا ة وعدم كفايـة موارد    استقاللية اللجن  مدى   غري أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء      . الطفل
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قـوق  حب بالتحديـد    معنيـة عدم وجود آلية    من   اللجنة   تأسفكما  . البشرية والتقنية واملالية  
  .لاطفاأل

  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -16

ضمان متشي هيكل ووظائف اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريـات           )أ(  
الوطنية املعنية بتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان        متاما مع املبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات       

بشأن دور املؤسـسات    ) 2002 (2، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم        )مبادئ باريس (
  الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان يف تعزيز ومحاية حقوق الطفل؛

تزويد املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان باملوارد البـشرية والتقنيـة            )ب(  
  الئمة لالضطالع بواليتها؛واملالية امل

االضطالع، حسب االقتضاء، بإنشاء مكتب مفوض لشؤون الطفل يتبوأ           )ج(  
مركزا رفيع املستوى يف اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات، أو تعيني أمني مظـامل              

وبصفة خاصة، ينبغـي أن     . مستقل لرصد تنفيذ االتفاقية على الصعيدين الوطين واحمللي       
ولة الطرف إمكانية وصول األطفال إىل هذه اآلليـة، ومتكينـها مـن تلقـي               تضمن الد 

الشكاوى املتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل بطريقة تراعي األطفال وإجراء حتقيقات بشأهنا           
  .وتزويدها باملوارد البشرية والتقنية واملالية املالئمة للقيام هبذه املهام على حنو فعال

  ختصيص املوارد    

اللجنة بالتدابري اليت تتخذها الدولة الطرف ملكافحة الفساد، مبـا يف ذلـك             ترحب    -17
إنشاء جلنة وطنية ملكافحة الفساد واإلخطار العام بشأن استعمال اعتمادات امليزانية إلعمـال             

كما تالحظ اللجنة مع التقدير بأن الدولة الطرف وفرت امليزانية املخصـصة            . حقوق الطفل 
ولة عن إعمال حقوق األطفال وأن بعض الفوائد املالية املستلمة مـن   ملختلف الوزارات املسؤ  

املبادرة املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون خصصت لألطفال يف قطاعات التعليم والصحة            
ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية اعتمادات امليزانية           . والشؤون االجتماعية 

لطفل يف الدولة الطرف، واالستعمال غـري املناسـب للمـوارد           املخصصة لكفالة حقوق ا   
املخصصة، واستمرار الفساد، مبا يف ذلك على املستويات احمللية، مما يعوق إعمـال حقـوق               
األطفال، فضال عن االفتقار للشفافية يف اعتمادات امليزانية وخاصة على الصعيدين اإلقليمـي        

  .واحمللي

 مع مراعاة توصيات اللجنة الصادرة بعـد يـوم          وحتث اللجنة الدولة الطرف،     -18
املوارد املخصصة إلعمـال حقـوق      " بشأن   2007سبتمرب  / أيلول 21املناقشة العامة يف    

  :على"  مسؤولية الدول–الطفل 

زيادة اعتمادات امليزانية واالستثمارات املخصـصة لألطفـال علـى            )أ(  
رات الشؤون االجتماعيـة    الصعيدين الوطين واحمللي، وبصفة خاصة، ضمان حصول وزا       
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والصحة العامة والتعليم الوطين على موارد بشرية وتقنية وماليـة مالئمـة لالضـطالع              
  بأعماهلا املتعلقة باألطفال؛

إدخال نظام لتتبع امليزانية من منظور حقوق الطفل بغية مراقبة اعتمادات            )ب(  
  امليزانية لألطفال؛

ة لفائدة األطفال احملرومني أو املعرضني      حتديد بنود استراتيجية يف امليزاني      )ج(  
مثل تـسجيل   (للخطر بشكل خاص وللحاالت اليت قد تستدعي تدابري اجتماعية إجيابية           

والتأكد من أن بنود امليزانية تلك حممية حىت يف حاالت األزمات االقتـصادية أو              ) املواليد
  الكوارث الطبيعية أو غريها من حاالت الطوارئ؛

من نظام مؤشرات اإلنفاق والبيانات املصنفة يف عمليات تقييم         االستفادة    )د(  
األثر عن كيفية حتسني االستثمارات من أجل خدمة املصاحل الفضلى جلميع األطفال، دون             
متييز أو تفاوت على أساس اجلنس واألصل اإلثين واحلالة االجتماعية واالقتصادية واملوقع            

  اجلغرايف؛

ية اليت جيري تنفيذها حاليا يف الدولة الطـرف،         يف سياق عملية الالمركز     )ه(  
ضمان الشفافية والتشارك يف عملية امليزنة عن طريق املشاركة واحلوار العامني وخاصة مع         

  األطفال، وضمان املساءلة املناسبة من قبل السلطات احمللية؛

ذلـك  تعزيز التدابري الرامية إىل منع أفعال الفساد واملعاقبة عليها، مبا يف              )و(  
  على املستويات احمللية؛

السعي إىل احلصول على مساعدة تقنية، مبا يف ذلك من منظمة األمـم               )ز(  
واملنظمات الوطنية أو الدولية األخرى، من خالل التعاون        ) اليونيسيف(املتحدة للطفولة   

  .الدويل

  مجع البيانات    

 اإلحصاءات وخطط  لتطوير2008ترحب اللجنة باعتماد استراتيجية وطنية يف عام       -19
غري أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء القيود والصعوبات الـيت          . إنشاء نظام جديد للرصد والتقييم    

كما أهنا  . تواجه معهد اإلحصاءات الوطين يف مجع وحتليل البيانات واملعلومات بشأن األطفال          
 تشعر بالقلق إزاء عدم وجود بيانات مصنفة، ضمن أمور أخرى، حسب الـسن واجلـنس              

واملوقع اجلغرايف واحلالة االجتماعية واالقتصادية، بشأن تنفيذ االتفاقية، وخاصة بشأن األطفال 
ذوي اإلعاقة، وأطفال الشوارع واألطفال ضحايا عمل األطفـال واالجتـار واالسـتغالل             

  .اجلنسي

  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -20
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لبشرية والتقنية واملالية املالئمة    تزويد معهد اإلحصاءات الوطين باملوارد ا       )أ(  
لتنفيذ االستراتيجية لتطوير اإلحصاءات، مبا يضمن تصنيف البيانات اجملمعة عن األطفال           

  حسب السن واجلنس واحلالة االجتماعية واالقتصادية؛

ضمان أن تشتمل املعلومات اجملمعة على بيانات حديثة عـن جمموعـة              )ب(  
عيفة، مبن فيهم األطفال الذين يعيشون يف فقر واألطفال         واسعة النطاق من اجملموعات الض    

ذوو اإلعاقة وأطفال الشوارع واألطفال ضحايا عمل األطفال واالجتـار واالسـتغالل            
  اجلنسي؛

تعزيز نظام مجع البيانات لديها بدعم من الـشركاء واسـتعمال هـذه               )ج(  
املـساعدة يف تـصميم     البيانات كأساس لتقييم التقدم احملرز يف إعمال حقوق الطفل، و         

  . سياسات فعالة لتنفيذ االتفاقية

  النشر والتدريب والتوعية    

 لإلعالن عـن مبـادئ وأحكـام        اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف    تالحظ اللجنة     -21
ـ              هج ااالتفاقية، وخاصة من خالل حلقات دراسية وحلقات عمل، وإدماج االتفاقيـة يف املن

والثانوية، فضال عن املشاركة الفعالة لوسائل اإلعالم واجملتمـع          باملدارس االبتدائية    ةالدراسي
علقـت علـى املالحظـات      اإلذاعة  وتعرب اللجنة عن تقديرها اخلاص ألن حمطات        . املدين

 ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من أن االتفاقية ال تزال غري معروفـة             ومع. اخلتامية السابقة للجنة  
نشر االتفاقية  لعدم وصول   فة خاصة، تأسف اللجنة     وبص. على نطاق واسع يف الدولة الطرف     

 اجملموعات املعنية وعدم ترمجتها إىل اللغات الوطنية واالفتقار إىل تـدريب بـشأن               مجيع إىل
  .مبادئ وأحكام االتفاقية

وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إىل توسيع نطاق املعرفة              - 22
همها من قبل اجملموعات والزعماء الدينيني واآلباء واألطفـال         مببادئ وأحكام االتفاقية وف   

كما توصي اللجنة   . وأن تضمن املشاركة الفعالة لألطفال واجملتمع املدين يف نشر االتفاقية         
بأن تواصل الدولة الطرف تعاوهنا مع وسائل اإلعالم، مبا يضمن احترام مجيـع حقـوق               

لدولة الطرف على ترمجة االتفاقية إىل اللغات       وباإلضافة إىل ذلك، حتث اللجنة ا     . األطفال
الوطنية املناسبة وتوسيع نطاق نشر االتفاقية على مجيع املناطق كيمـا تـصل إىل مجيـع                

وأخريا، تؤكد اللجنة من جديد توصيتها السابقة بتوفري تعليم منهجي وتدريب           . السكان
يعملون لـصاحل األطفـال     بشأن مبادئ وأحكام االتفاقية جلميع جمموعات املهنيني الذين         

   .ومعهم، مبن فيهم العاملون يف وسائل اإلعالم والزعماء التقليديون

  التعاون مع اجملتمع املدين    

غـري أن   . تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف للتعاون مع اجملتمع املدين            -23
. تمع املدين يف تنفيذ االتفاقية    اللجنة تشعر بالقلق إزاء التعاون احملدود بني الدولة الطرف واجمل         
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وتأسف بصفة خاصة من املشاركة احملدودة للمنظمات غري احلكومية يف إعداد هذا التقريـر،    
واالفتقار إىل الشفافية يف اإلجراء القانوين اخلاص مبنح مركز املنظمة غري احلكومية، فضال عن              

ل حقوق الطفل املعترف هبا من قبـل        العدد احملدود من املنظمات غري احلكومية العاملة يف جما        
  .الدولة الطرف

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تعاوهنا مع اجملتمع املدين خالل مجيع مراحل              -24
كما أهنا تشجع الدولة الطرف على . تنفيذ االتفاقية على الصعد الوطنية واإلقليمية واحمللية

انوين اخلاص مبنح مركـز املنظمـة غـري         كفالة املزيد من الشفافية يف تنفيذ اإلجراء الق       
احلكومية، وتوفري املزيد من الدعم للمنظمات غري احلكومية العاملـة يف جمـال حقـوق               

  .األطفال

  ) من االتفاقية1املادة (تعريف الطفل   -2  

  تعريف الطفل    

ا يف  تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ملواءمة تشريعاهتا مع االتفاقية، مب             -25
عرف الطفل بوصفه شخصا يقل عمره عـن        ذلك إعداد مشروع قانون بشأن محاية الطفل يُ       

ـ كما تالحظ اللجنة أن مشروع القانون بشأن األشخاص واألسرة          .  سنة 18 يحدد أدىن  س
لعـدم توافـق    غري أن اللجنة تشعر بالقلق      .  سنة 18سن قانوين لزواج البنني والبنات عند       

تفاوت بني  مبوجب القانون النافذ حاليا االتفاقية وأنه ال يزال هناكتعريف الطفل بالكامل مع    
  ). سنة15(والبنات )  سنة18(أدىن سن قانوين للزواج للبنني 

تدابري ملواءمة تشريعاهتا احملليـة     باختاذ  تعجيل  الوحتث اللجنة الدولة الطرف على        -26
ولة الطرف على رفع الـسن       وحتث الد  ،بالكامل مع االتفاقية فيما يتعلق بتعريف الطفل      

  . سنة مثل البنني18القانوين لزواج البنات إىل 

  ) من االتفاقية12 و6 و3 و2املواد (املبادئ العامة   -3  

  عدم التمييز    

 بني األطفال من حيث     من الناحية الفعلية  تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء استمرار التمييز          -27
البنات وأطفال الشعوب األصلية واألطفال ملعاناة صة وتشعر بالقلق بصفة خا. التمتع حبقوقهم

ذوي اإلعاقة واألطفال الالجئني وأطفال املناطق الريفية الفقرية وأطفال الشوارع من حرمان            
كما تأسف اللجنة   . خاص فيما يتعلق بالتعليم واحلصول على اخلدمات الصحية واالجتماعية        

  .رياثيف الشؤون املتعلقة باملم الورثة هاألطفال الذكور فقط أن عترب توجود تقاليد ل

  :وحتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -28



CRC/C/CMR/CO/2 

9 GE.10-40733    (EXT) 

تعزيز جهودها الرامية إىل إهناء مجيع املمارسات التمييزية ضد األطفـال             )أ(  
وضمان االحترام املماثل حلقوق مجيع البنات والبنني األطفال يف الدولة الطرف، مبن فيهم             

الالجئون واألطفال الذين يعيشون يف منـاطق ريفيـة فقـرية           أطفال الشعوب األصلية و   
  واألطفال ذوو اإلعاقة؛

تعزيز تنفيذ القوانني القائمة املتعلقة بعدم التمييز وحتقيق التوافـق بـني              )ب(  
  القانون العريف واالتفاقية، وخاصة فيما يتعلق حبقوق البنات والنساء يف املرياث؛

تقرير الدوري القادم بشأن التدابري والربامج      إدراج معلومات حمددة يف ال      )ج(  
ذات الصلة باالتفاقية اليت تضطلع هبا الدولة الطرف ملتابعة اإلعـالن وبرنـامج العمـل      

 ملكافحة العنصرية والتمييـز العنـصري وكـره         2001املعتمدين يف املؤمتر العاملي لعام      
) 2001 (1عام رقـم    األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة تعليق اللجنة ال          

بشأن أهداف التعليم، فضال عن التدابري املتخذة ملتابعة مؤمتر ديربان االستعراضي لعـام             
2009.  

  مصاحل الطفل الفضلى    

تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ملراعاة مصاحل الطفل الفضلى، مبا يف               -29
غري أن اللجنة ال تـزال تـشعر        . واإلداريةاإلجراءات القضائية ويف الشؤون اجلنائية      يف  ذلك  

اج مبدأ مصاحل الطفل الفضلى يف مجيع التـشريعات احلاليـة املتعلقـة             مبالقلق إزاء عدم إد   
  .من الناحية العمليةباألطفال، أو عدم تطبيقها مبا فيه الكفاية 

وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري املناسـبة إلدمـاج مبـدأ         -30
 يف مجيع األحكام القانونيـة وأن تنفـذه عمليـا يف          مالئمااحل الطفل الفضلى إدماجا     مص

 على األطفال،   تؤثرالقرارات القضائية واإلدارية، ويف الربامج واملشاريع واخلدمات اليت         
  . من االتفاقية3وفقا للمادة 

  احترام آراء الطفل    

ام آراء الطفل، وخاصة مـن خـالل     تالحظ اللجنة التقدم احملرز يف تنفيذ مبدأ احتر         -31
 مـع   نـوه كمـا تُ  . إنشاء جمالس للشباب يف البلديات، وحكومات للطلبة وبرملان للشباب        

 السياسة الوطنية وخطـة العمـل      يف   االرتياح بإدراج حقوق األطفال يف التعبري عن آرائهم       
عـدم  ب و غري أن اللجنة تأسف من عدم إضفاء الطابع املؤسسي على برملان الشبا           . للشباب
كما تأسف اللجنة من عدم وجود معلومات عن مشاركة . منهجيةآراء الطفل بصورة مراعاة 

  .األطفال يف اإلجراءات القضائية واإلدارية، ويف صنع القرار يف املرتل

  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -32
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طفل يف  تعزيز جهودها الرامية إىل ضمان إيالء االعتبار الواجب آلراء ال           )أ(  
اجملتمع واألسرة واملدارس وضمان حق الطفل يف أن يستمع إليه يف أي إجراءات قضائية              

   من االتفاقية؛12أو إدارية تؤثر عليه، وفقا للمادة 

إضفاء الطابع املؤسسي على برملان الشباب عن طريق سن قانون مالئم             )ب(  
  ال ونظامه الداخلي؛يغطي، ضمن أمور أخرى، هيكله والتمثيل املنصف جلميع األطف

إدخال مبادرة برملانات األطفال وحكومات الطلبة وجمالس البلـديات           )ج(  
بصورة مالئمة على الصعيدين اإلقليمي واحمللي، مبا يضمن االستماع إىل آراء األطفـال             

  على حنو فعال؛

بشأن حـق الطفـل يف      ) 2009 (12مراعاة تعليق اللجنة العام رقم        )د(  
  االستماع إليه؛

تشجيع مشاركة األطفال يف مجيع املؤسسات وتقدمي معلومات يف التقرير            )ه(  
القادم بشأن مشاركة األطفال، وخاصة يف اإلجراءات القضائية واإلدارية وعملية صـنع            

  .القرار يف املرتل

  )من االتفاقية) أ(37 و19 و17-13 و8 و7املواد (احلقوق املدنية واحلريات   -4  

  تسجيل املواليد    

تالحظ اللجنة عملية االستعراض اجلارية لتسجيل املواليد وترحب باجلهود املبذولـة             -33
غـري أن   . لضمان تسجيل األطفال احملرومني من طوائف البورورو والباكا والباكوال واملافـا          

اللجنة تشعر بالقلق من أنه بالرغم من هذه التدابري ال يزال مستوى التسجيل منخفضا ويؤثر               
كما . اخلدمات األساسية وإمكانية احلصول على     اهلوية األطفال يف    وقلى حق بدرجة كبرية ع  

  .تالحظ اللجنة مع القلق التفاوت الكبري بني املناطق احلضرية والريفية يف تسجيل املواليد

وحتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز ومواصلة تطوير نظامها الوطين للتسجيل             -34
ولودين يف اإلقليم الوطين، مع إيالء اهتمام خاص بـأكثر  لضمان تسجيل مجيع األطفال امل  

األطفال حرمانا، مبن فيهم أطفال البورورو والباكا والباكوال واملافا، والبنات واألطفـال            
 من أجل    فإنه وباإلضافة إىل ذلك،  . نوالذين يعيشون يف املناطق الريفية واألطفال الالجئ      

  :نة الدولة الطرف مبا يليتسجيل املواليد على حنو فعال، توصي اللج

باملوارد البشرية والتقنية والتكنولوجيـة     مزودة  إنشاء هياكل مؤسسية      )أ(  
 واجملاين للمواليد يف املناطق     وامليسراإللزامي  إلتاحة التسجيل   على مجيع املستويات    املالئمة  

  الريفية والنائية وخميمات الالجئني؛
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 يومـا وإنـشاء مراكـز       120 إىل   30انية من   اجمل التسجيلمتديد فترة     )ب(  
تسجيل من السهل الوصول إليها ووحدات متنقلة للمناطق النائية والريفية، مـع إيـالء              

نخفضة مـن   املعدالت  اليت تفتقر إىل اخلدمات وذات امل     األولوية إلنشاء مراكز يف املناطق      
  املوارد؛وتزويدها بتسجيل ال

دة جهـات مـن بينـها       السعي إىل احلصول على مساعدة تقنية من ع         )ج(  
  .اليونيسيف لتنفيذ هذه التوصيات

  ةينالقاسية أو الالإنسانية أو املهأو العقوبة التعذيب أو وغريه من ضروب املعاملة     

تالحظ اللجنة توقيع الدولة الطرف مؤخرا على الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة              -35
ـ ية أو الالإنـسانية أو امله     القاسأو العقوبة   مناهضة التعذيب وغريه ضروب املعاملة        15(ة  ين

 ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء استمرار سوء          ومع). 2009ديسمرب  /كانون األول 
معاملة األطفال وتشعر بقلق بالغ إزاء عدم التحقيق على النحو الواجب يف احلاالت املزعومة              

 تـزال تـشعر بـالقلق إزاء     كما أهنا ال  .  مرتكبيها أمام العدالة   وعدم مثول لتعذيب األطفال   
  .ألطفال ضحايا التعذيبااالفتقار إىل تدابري للتعويض وإعادة إدماج 

  :وحتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -36

اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملنع أفعال التعذيب أو املعاملـة أو العقوبـة               )أ(  
  الشرطة؛سيما عن طريق تدريب قوات  ة، والينالالإنسانية أو امله

 األطفال ضحايا التعذيب وسوء املعاملة إىل آليات        إمكانية وصول ضمان    )ب(  
  أو إجراءات مالئمة لتقدمي الشكاوى؛

لتحقيق مع األشخاص الذين يتورطون يف أفعال التعذيب واملعاملـة أو           ا  )ج(  
،  ومقاضاهتم وفرض عقوبات علـيهم     ة ضد األطفال والشباب   ين الالإنسانية أو امله   العقوبة

  ؛)CRC/C/15/Add.164 من 35الفقرة (مع مراعاة التوصية السابقة للجنة 

توفري الرعاية وسبل التعايف وإعادة االندماج والتعويض لألطفال ضحايا           )د(  
  التعذيب؛

مناهضة التعذيب وغـريه    التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية        )ه(  
  .الإنسانية أو املهينةالقاسية أو الأو العقوبة من ضروب املعاملة 

  البدنيةالعقوبة 

 كعقوبة  تهاقانونيوعدم   يف املدارس    البدنيةتالحظ اللجنة مع االرتياح حظر العقوبة         -37
غري أن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار حدوث العقوبة          .  مبوجب النظام اجلنائي   ةميللجر
وباإلضافة .  وتتكرر يف املنازلمقبولةتزال  يف املدارس، على الرغم من اللوائح، وأهنا ال       البدنية
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حة مبوجب القانون يف أماكن الرعايـة       ارصهذه العقوبة   لعدم حظر   إىل ذلك، تأسف اللجنة     
  .البديلة ويف حاالت العمل

  :وحتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -38

حظر مجيع أشكال العقوبة البدنية صراحة مبوجـب القـانون يف مجيـع               )أ(  
  ات، مبا يف ذلك املرتل ومؤسسات الرعاية البديلة وحاالت العمل؛املؤسس

  ضمان رصد وإنفاذ أحكام احلظر احلالية والقادمة بصورة مالئمة؛  )ب(  

بشأن حق الطفل يف احلماية     ) 2006 (8مراعاة تعليق اللجنة العام رقم        )ج(  
  .من العقوبة البدنية وغريها من ضروب العقوبة القاسية أو املهينة

  متابعة دراسة األمم املتحدة عن العنف ضد األطفال    

. تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف للتصدي للعنف ضـد األطفـال              -39
وتالحظ بصفة خاصة التدابري املتخذة بشأن العنف يف املدارس فضال عـن الدراسـة الـيت                

غري . شأن العنف ضد األطفالاضطلعت هبا املنظمات غري احلكومية ووزارة التعليم األساسي ب
  .حاالت كثرية من العنف ضد األطفالوقوع استمرار إزاء أن اللجنة ال تزال تشعر بالقلق 

املزيد من التدابري حلظر ومنع العنـف       الدولة الطرف   بأن تعتمد   وتشجع اللجنة     -40
 وباإلضافة إىل. ضد األطفال وأن تعزز جهودها حلمايتهم ضد أي شكل من أشكال العنف

ذلك توصي اللجنة بأن تعلن الدولة الطرف عن نتائج الدراسة اليت تضطلع هبا املنظمات              
الدراسة اليت أجرهتـا    وباإلشارة إىل   . احلكومية بشأن العنف ضد األطفال    /غري احلكومية 
  :مبا يلياللجنة الدولة الطرف   العنف ضد األطفال، توصيعناألمم املتحدة 

الزمة لتنفيذ التوصيات الواردة يف الدراسـة الـيت          مجيع التدابري ال   اختاذ  )أ(  
، مـع مراعـاة نتـائج       )A/61/299الوثيقة  ( العنف ضد األطفال     عنأعدهتا األمم املتحدة    

 إىل  23 ، مايل، مـن   باماكو( اإلقليمية لبلدان غرب ووسط أفريقيا       اتوتوصيات املشاور 
ولة الطرف اهتمامـا    وبصفة خاصة، توصي اللجنة بأن تويل الد      ). 2005مايو  / أيار 25

  :خاصا بالتوصيات التالية

  حظر مجيع أشكال العنف ضد األطفال؛  •  

  تعزيز االلتزام والعمل على الصعيدين الوطين واحمللي؛  •  

  ؛تعزيز قيم نبذ العنف ومحالت التوعية  •  

  تعزيز قدرات مجيع من يعملون مع األطفال ولصاحلهم؛  •  

 ن العقاب؛كفالة املساءلة وإهناء اإلفالت م  •  

 ؛االجتماعي اإلدماج وإعادة التعايف خدمات توفري  •  
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  .وضع وتنفيذ نظم وطنية جلمع البيانات وإجراء البحوث  •  

استخدام توصيات الدراسة كأداة للعمل بشراكة مع اجملتمـع املـدين،             )ب(  
سيما مشاركة األطفال، لضمان محاية مجيع األطفال من مجيع أشكال العنف اجلسدي             وال
اجلنسي والنفسي، واكتساب زخم الختاذ إجراءات ملموسة وحمددة زمنيا ملنـع هـذه             و

  األشكال من العنف واإليذاء والتصدي هلا؛

توفري معلومات عن تنفيذ الدولة الطرف لتوصيات الدراسة يف التقريـر             )د(  
  الدوري القادم؛

 املعين العام لألمني اخلاص املمثلالتماس التعاون التقين يف هذا الصدد من   )ج(  
 واليونيـسيف،  اإلنـسان،  حلقوق السامية املتحدة األمم مفوضيةو ،األطفال ضد بالعنف
 ، ومن بينها منظمة العمـل الدوليـة،       عنيةامل خرىاأل وكاالتالو العاملية، الصحة ومنظمة

 لـشؤون   ة األمم املتحدة السامي   يةمفوض، و منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة     و
، فضال عن املنظمـات غـري       األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية    ومكتب   ،جئنيالال

  .احلكومية الشريكة

 11-9و) 2-1الفقرتان  (18 و5املواد (البيئة األسرية والرعاية البديلة   -5  
  ) من االتفاقية39و) 4الفقرة  (27 و25 و21-19و

  البيئة األسرية    

لعيش يف بيئة أسرية توفر هلم الدعم واحلماية واحلنان،         مع مراعاة حاجة األطفال إىل ا       -41
لكون ومع مالحظة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتوفري الدعم لألسرة، فإن اللجنة تأسف              

  .برامج دعم األسرة حمدودة

وتوصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف املوارد البشرية والتقنية واملالية املالئمـة              -42
وبصفة خاصة، ينبغـي أن     .  على ممارسة مسؤولياهتم   اآلباءعم برامج مساعدة    لدواملناسبة  

 لألسر اليت تواجه صعوبات أكرب، ملنع        فعاال ا واقتصادي ا اجتماعي اتوفر الدولة الطرف دعم   
كما توصي اللجنة بأن تشجع وتعزز الدولة الطرف        . حرمان األطفال من النشأة يف أسرة     
املزودة مبرافق الرعاية اليوميـة وأن      احمللية  اجملتمعات  الشبكات االجتماعية على مستوى     

  .تقدم إىل األسر املعلومات املناسبة بشأن تربية األطفال

  إعانة تربية األطفالبدل 

ترحب األطفال باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف، بالتعاون مـع املنظمـات غـري           -43
 بتحصيلد بشأن األحكام القانونية املتصلة       لنشر معلومات يف مجيع أحناء البل      ،احلكومية احمللية 

غري أن اللجنـة    . لنساء واجملتمعات يف املناطق الريفية    باإعانة األطفال، مع إيالء اهتمام خاص       
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إعانة تربيـة   حتصيل  تشعر بالقلق من أنه بالرغم من هذه التدابري ال تزال هناك صعوبات يف              
  . القرارات القضائية بدفع إعانة التربيةاألطفال، أساسا نتيجة األمية والفقر وعدم تنفيذ

  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -44

تعزيز جهودها الرامية إىل إبالغ اآلباء بأحكـام التـشريعات الوطنيـة              )أ(  
  املتصلة بتحصيل إعانة تربية األطفال؛

ضمان إمكانية جلوء النساء بصورة سريعة وآمنة إىل احملـاكم لطلـب              )ب(  
  ى إعانة تربية األطفال؛احلصول عل

توفري مساعدة قانونية وخدمات املساندة االجتماعية يف إجراءات حتصيل           )ج(  
  إعانة الطفل لآلباء الذي حيتاجون إىل ذلك؛

  إنشاء آلية لرصد القرارات القضائية املتصلة بدفع إعانة تربية األطفال؛  )د(  

موسة حلماية اآلبـاء الـذين      تنفيذ تدابري قانونية وغريها من التدابري املل        )ه(  
  يطالبون بدفع إعانة تربية األطفال من أي رد فعل سليب؛

النظر يف إنشاء صندوق وطين لضمان دفع إعانة تربية الطفل يف حالـة               )و(  
  عدم احلصول عليها؛

إجراء دراسة بشأن سبب عدم قدرة اآلباء على سداد خمصصات تربيـة              )ز(  
  لبة بتحصيل إعانة تربية األطفال؛األطفال أو اختاذ إجراءات للمطا

  .السعي إىل احلصول على مساعدة من عدة جهات، من بينها اليونيسيف  )ح(  

  ن من البيئة األسريةواألطفال احملروم    

: اآلبـاء تعرب اللجنة عن قلقها إزاء العدد الكبري من األطفال احملرومني من رعايـة       -45
ون إىل رعاية ومحاية، مبن فيهم املصابون بفـريوس   ن، واليتامى الذين حيتاج   واألطفال املهجور 

كما تشعر اللجنة   . اإليدز، واألطفال ضحايا االجتار واالستغالل واإليذاء     / البشرية نقص املناعة 
،  البديلة بالقلق إزاء العدد احملدود من مرافق الرعاية السكنية املتاحة وغريها من أشكال الرعاية            

وباإلضافة إىل ذلـك، تعـرب      . اخلاصة والعامة للرعاية  فضال عن حمدودية جودة املؤسسات      
 وعدم كفاية املوارد البشرية والتقنية واملاليـة      مالئمةاللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود سياسة        

  .للرعاية البديلة

وتوصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بالتدابري الالزمـة حلمايـة حقـوق               -46
  : وتلبية احتياجاهتم، من خالل مجلة أمور، منهاويةاألبرعاية ال احملرومني مناألطفال 

وكفالـة   بويـة  األ الرعايـة من   احملرومنيوضع معايري واضحة لألطفال       )أ(  
إلجراء استعراض ورصد دوريني لعمليات اإليـداع، يف ضـوء          اآلليات الشاملة الالزمة    
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لواردة يف قرار اجلمعية  من االتفاقية واملبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال ا25املادة 
  ؛2009نوفمرب / تشرين الثاين20 املعتمد يف 64/142العامة 

زيادة املوارد البشرية والتقنية واملالية للرعاية البديلة وتكييف اهلياكـل            )ب(  
  تتوافق مع هذه املعايري؛لالقائمة 

  ستراتيجي لليتامى واألطفال احملرومني؛ااعتماد إطار   )ج(  

حقوق الطفل وتوفري   بشأن   الرعاية البديلة    مؤسسات ملني يف العاتدريب    )د(  
   وصول األطفال إىل آليات تقدمي الشكاوى؛إمكانية

  توفري الدعم الالزم لألسر لتمكينها من رعاية أطفاهلا وصون رفاههم؛  )ه(  

إجراء دراسة لتقييم وضع خمتلف فئات األطفال املودعني يف مؤسـسات         )ز(  
  .تماد تدابري لتحسني ظروفهم املعيشية واخلدمات املقدمة إليهمواع) الرعاية السكنية(

  التبين    

، إزاء االفتقـار إىل     2001تؤكد اللجنة من جديد قلقها، الذي أعربت عنه يف عام             -47
كما تشعر بـالقلق إزاء التفـاوت اإلقليمـي يف          . لتبينواضح بشأن ا  إجراء قانوين وإداري    

وعدم االمتثال ملبدأ مصاحل الطفل الفضلى لالتفاقية، واملزاعم        األحكام اليت تنظم عملية التبين،      
  .اليت تفيد ببيع األطفال ألغراض التبين

تشريعاهتا بشأن التبين لضمان وجـود      وتوصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف         -48
وتؤكد اللجنة من جديـد توصـيتها       .  من االتفاقية ومبادئها   21مع املادة   يتوافق  إجراء  

بـشأن محايـة    ) 1993 (33أن تنضم الدولة الطرف إىل اتفاقية الهاي رقـم          السابقة ب 
األطفال والتعاون يف جمال التبين فيما بني البلدان، حيث أن هذه املعاهدة تكمل اتفاقيـة               

كما حتث اللجنـة الدولـة      . حقوق الطفل وتؤدي إىل منع بيع األطفال ألغراض التبين        
  :الطرف على ما يلي

   وطين موحد ينظم عملية التبين؛اعتماد قانون  )أ(  

ـ  ـضمان مصاحل الطفل الفضلى والتشاور مع الطفل على حن          )ب(   ال ـو فع
  التبين؛ ي إجراءـف

على علم جبميـع اآلثـار    باء   أن يكون اآل   لكفالةوضع ضمانات قانونية      )ج(  
  . القانونية واالجتماعية املترتبة على التبين

  اإليذاء واإلمهال    

 مع التقدير أن القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية املنقح ينصان تالحظ اللجنة  -49
األطفال يف اإلجراءات   ومراعاة شهادة   على معاقبة األشخاص الذين يعرضون األطفال لإليذاء        
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ذلك، تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء استمرار اإليذاء      مع  و. القانونية املتعلقة بالعنف ضد األطفال    
وتأسف اللجنة أيـضا    . صة يف األسر، مبا يف ذلك العنف اجلنسي واالغتصاب        واإلمهال، وخا 

ستمرار االفتقار إىل بيانات رمسية عن إيذاء وإمهال األطفال وعدم وجود بـرامج للتعـايف               ال
  .اجلسدي والنفسي واإلدماج االجتماعي للضحايا من األطفال

  :وحتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -50

دابري إضافية ملنع إيذاء وإمهال األطفال، مبا يف ذلك برامج عـن            اختاذ ت   )أ(  
 لتمكني األسر من صون رفاه األطفال وحقوقهم، ومحالت التعليم العامة           باءمسؤوليات اآل 

  الوقائية حول آثار إيذاء وإمهال األطفال؛

إنشاء آليات فعالة لتلقي الشكاوى املتصلة حبـاالت إيـذاء األطفـال              )ب(  
طريق مجع البيانات والتحقيق يف التقارير املتعلقة حباالت إيـذاء األطفـال،            ورصدها عن   

وعند االقتضاء، الشروع يف املالحقة القضائية ملرتكيب تلك األفعال بأسلوب يراعي الطفل  
  ويضمن خصوصية الضحايا؛

توفري التدابري الالزمة لألطفال ضحايا العنف، مبا يف ذلك العنف اجلنسي             )ج(  
أشكال اإليذاء من أجل التعايف اجلسدي والنفسي، فضال عن الدعم الكامـل            وغريه من   

  إلعادة إدماجهم اجتماعيا؛

مبن فـيهم مقـدمو الرعايـة       (زيادة عدد املهنيني العاملني مع األطفال         )د(  
 واألخصائيون االجتماعيون والعاملون يف جمال الصحة وأعضاء جهاز الشرطة          علمونوامل

ان حصوهلم على تدريب بشأن حقوق الطفل والتزامهم باإلبالغ          وضم )واجلهاز القضائي 
  عن حاالت االشتباه يف وقوع عنف يؤثر على األطفال واختاذ اإلجراءات املناسبة إزاءها؛

رصد حاالت إيذاء وإمهال األطفال، مبا يف ذلك مجع البيانات وإدخـال              )ه(  
  .جل إعداد سياسات مالئمةالتحليل يف مجيع الدراسات االستقصائية االجتماعية من أ

 27 و 26 و 24 و 23و) 3الفقرة   (18 و 6املواد  (الصحة األساسية والرعاية      -6  
  )من االتفاقية) 3-1الفقرات (

  ذوو اإلعاقةاألطفال     

سلم اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لضمان حقوق األطفال ذوي اإلعاقة            ُت  -51
غـري أن   .  األشخاص ذوي اإلعاقة قيد االستعراض حاليا      وتالحظ أن القانون املتعلق حبماية    

ي لألطفـال   وضوعاللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تعريف واضح لإلعاقة والتصنيف امل          
ذوي اإلعاقة مبا يتماشى مع معايري منظمة الصحة العاملية، واالفتقار إىل موارد لألطفال ذوي              
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لتلبيـة  وغريهم من املوظفني املـؤهلني      الصحية   الرعاية   ياإلعاقة والعدد احملدود من أخصائي    
  .احتياجاهتم

ويف ضوء قواعد األمم املتحدة املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص لألشـخاص              -52
بشأن ) 2006 (9وتعليق اللجنة العام رقم     ) 48/96قرار اجلمعية العامة    (ذوي اإلعاقة   

  :، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يليذوي اإلعاقةحقوق األطفال 

  اعتماد تعريف واضح لإلعاقة يتماشى مع املعايري الدولية؛  )أ(  

اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان تنفيذ التشريعات اليت توفر احلمايـة             )ب(  
 وضمان أن تراعي عملية اسـتعراض القـانون املتعلـق حبمايـة             ذوي اإلعاقة لألطفال  

 مراعاة كاملة واجنـازه يف وقـت        ذوي اإلعاقة  حقوق األطفال    اقةذوي اإلع األشخاص  
  مناسب؛

، ذوي اإلعاقـة  زيادة املوارد البشرية والتقنية واملالية املخصصة لألطفال          )ج(  
ميكن لألسر الوصول إليها بـصورة      احمللية  اجملتمعات  يف  مع التركيز على تطوير خدمات      

  وخدمات اجتماعية وصحية؛أفضل يف مجيع املناطق وتوفري تعليم أساسي 

توفري لألطفال ذوي اإلعاقة للحصول علـى اخلـدمات االجتماعيـة             )د(  
  والصحية، فضال عن تعليم عايل اجلودة وشامل؛

جلمهور حبقوق األطفـال    امواصلة جهودها للقيام حبمالت لتوعية عامة         )ه(  
  مع؛ وباحتياجاهتم والتشجيع على إدماجهم يف التعليم واجملتذوي اإلعاقة

، مثـل   ذوي اإلعاقـة  تدريب املهنيني العاملني يف جمال رعاية األطفـال           )و(  
املدرسني واألخصائيني االجتماعيني واملوظفني الطبيني واملساعدين الطبيني وغريهم مـن          

  .العاملني يف امليادين ذات الصلة

  الصحة واخلدمات الصحية    

 والربنامج الوطين   2015-2001ستراتيجية قطاع الصحة للفترة     اترحب اللجنة ب    -53
وتقدر اجلهود الـيت  . ستراتيجية اإلدارة املتكاملة ألمراض الطفولة   اللصحة اإلجنابية فضال عن     

تبذهلا الدولة الطرف لتحسني صحة الطفل واألم، مبا يف ذلك اعتماد اخلطة الوطنية للتغذيـة،      
إمكانية سني التطعيمات ووإنشاء جلنة وطنية بشأن التغذية وإعداد برامج ووضع سياسات لتح         

غري أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء اسـتمرار        .  الرعاية الصحية  فري موظفي الوصول إىل املياه وتو   
وتشعر اللجنة بقلق بالغ من أن خمتلف اجلهـود         . االفتقار إىل املوارد املالية يف قطاع الصحة      

 أو سـوء التغذيـة أو       ضع واألطفال رباخنفاض كبري يف معدالت وفيات ال     تقترن  املبذولة مل   
 أثناء الوالدة، حيث ال تزال مجيع املعدالت مرتفعة؛ وأن تغطية التطعـيم ال              هاتوفيات األم 

وال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد حاالت سوء التغذية يف البلـد،              . تزال حمدودة 
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معظمهـا يف     يفمرافق الصرف الصحي    عدم كفاية   منة، و اآلشرب  التوافر مياه   قلة  واستمرار  
 الرعايـة الـصحية     ومـوظفي مة مرافق الرعاية الصحية     ءاملناطق الريفية، فضال عن عدم مال     

  .املؤهلني

  :وتوصي اللجنة بشدة الدولة الطرف مبا يلي  -54

طفـال وزيـادة   لـصحية لأل الـة ا احلتعزيز جهودها الرامية إىل حتسني    )أ(  
حمددة بصورة  ومة  ئالربامج مبوارد مال   امليزانية للرعاية الصحية عن طريق دعم        اعتمادات
  واضحة؛

 لضمان حصول   2015-2001ستراتيجية قطاع الصحة للفترة     اتنفيذ    )ب(  
مة مع إيالء االعتبار الواجب للبنـات       ئمجيع األطفال على اخلدمات الصحية بصورة مال      

  ؛ النائيةواألطفال الذين يعيشون يف املناطق الريفية

توسـيع  ل ، ذلك من خالل توفري املوارد املاليـة       مواصلة جهودها، مبا يف     )ج(  
  مجيع أحناء البلد؛يف  التطعيم تغطيةنطاق 

سيما عـن    اختاذ املزيد من التدابري خلفض وفيات الرضع واألطفال، وال          )د(  
  طريق التركيز على التدابري الوقائية والعالج؛

ـ سوء تغذية األطفـال وضـمان اإلد      مواصلة إيالء اهتمام خاص ب      )ه(   ج ام
الكامل لتدابري مكافحة سوء التغذية يف برامج وسياسات وزارة الصحة العامة فضال عن             

تطبيـق  ويف هذا الصدد، ينبغي أن تضمن الدولة        . لنمو والتوظيف لستراتيجية  االورقة  ال
اعتمـادات  دعم ب التدابري املتخذة على مجيع األطفال يف مجيع املناطق، بدون متييز، وأن تُ           

  سوء التغذية؛ملكافحة نية حمددة يف امليزا

 سوء التغذية سلطات على املـستوى        مبكافحة منح اللجنة الوطنية املعنية     )و(  
املوارد البشرية والتقنية واملالية وضمان أن تلعب دورا تنسيقيا فعاال يف           وتزويدها ب املالئم  

  اجلهود الرامية إىل خفض سوء التغذية بني األطفال؛

يف مجيع أحناء البلـد     أثناء النفاس   يات األمهات   هود خلفض وف  اجلتكثيف    )ز(  
  لنساء احلوامل؛ثقافة اوتوفري خدمات رعاية صحية تراعي 

 وحتـسني   املأمونـة شرب  الاختاذ املزيد من التدابري لزيادة سبل الوصول إىل مياه            )ح(
  الصرف الصحي؛

حتسني البنية التحتية للرعاية الصحية وتوظيف وتـدريب املزيـد مـن              )ط(  
خصائيني الطبيني لتلبية احتياجات األطفال يف مجيع أحناء البلد، أساسا على مـستوى             األ

  .الرعاية الصحية األولية
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   الطبيعيةالرضاعة    

 لسياسة متعلقة بالرضـاعة     2005 اللجنة على الدولة الطرف اعتمادها يف عام         تثين  -55
. يتوافق مع القانون الـدويل    وقانون وطين بشأن تسويق تركيبات أغذية األطفال مبا         الطبيعية  

وعلى الرغم من ذلك، ال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقدم احملدود وعدم ختصيص موارد               
خنفـاض معـدل    الكما تأسف اللجنة    .  الطبيعية لتغذية األطفال، مبا يف ذلك الرضاعة     كافية  

بني العاملني  لطبيعية  ا، فضال عن االفتقار إىل معلومات عن الرضاعة         الطبيعية احلصرية الرضاعة  
  .الصحيني والزعماء التقليديني، وخاصة يف املناطق الريفية

 مواصلة جهودها الرامية إىل تشجيع الرضاعة     على  وتشجع اللجنة الدولة الطرف       -56
  : وحتث الدولة الطرف على ما يليالطبيعية

 بشأن  فضال عن القانون الوطين   الطبيعية  تنفيذ السياسة املتعلقة بالرضاعة       )أ(  
تغذية األطفال على حنو فعال وختصيص موارد كافية لتنفيـذها ورصـدها، وخاصـة يف               

  املناطق الريفية؛

 امليزانية السنوية لوزارة الـصحة      اعتماداتيف  الطبيعية  إدراج الرضاعة     )ب(  
  العامة؛

، وتـصنيفها    الطبيعية وضع نظام موحد جلمع البيانات املتعلقة بالرضاعة        )ج(  
رات األخرى ذات الصلة بالطفل،     شجلنس واجملموعة اإلثنية واملنطقة واملؤ    حسب السن وا  

  مبا يتماشى مع االتفاقية؛

ضمان املشاركة الكاملة للمجتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمـات غـري              )د(  
 ات يف صياغة وتنفيذ السياس    الصغار، وتغذية األطفال     الطبيعية احلكومية املعنية بالرضاعة  

   بالرضاعة؛ ة املتعلقةيوالربامج الوطن

 لألطفال  الطبيعية احلصرية رفع وعي األمهات وتوعيتهن بأمهية الرضاعة         )ه(  
   الزعماء التقليديني وإشراكهم وتدريب العاملني الصحيني؛ توعيةحىت سن ستة شهور، و

 الرضع على نطاق واسع بني السكان وضمان        بتغذيةنشر القانون الوطين املتعلق       )ز(
  . مجيع اللغات املناسبةترمجته إىل

  صحة املراهقني    

ستراتيجية قطاع الصحة اليت اعتمدهتا الدولة الطـرف  اتالحظ اللجنة مع التقدير أن      -57
كما تالحـظ   .  ومنوهم املراهقني برنامج بشأن مشاركة     مت إعداد تراعي صحة املراهقني وأنه     

 من فريوس نقص املناعة   املراهقني  ية  اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لزيادة تدابري وقا        
 املـراهقني  ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء املعلومات احملدودة عن صحة           ومع. اإليدز/البشرية

فضال عن ارتفاع معدل احلمل بني املراهقات وزيادة تعاطي املخـدرات والكحـول بـني               
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 وإعـادة إدمـاج     تأهيل  واجلهود احملدودة لتوفري مساعدة اجتماعية ونفسية وإعادة       املراهقني
  .مالئمة

  :وحتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -58

إجراء دراسة شاملة لتقييم طبيعة ومدى املشاكل الصحية اليت يعاين منها             )أ(  
، مع مشاركتهم الكاملة، واستعمال هذه الدراسة كأساس لوضع الـسياسات           املراهقون

 اهتمام خاص باملراهقات واألمراض املنقولـة       ، مع إيالء  املراهقنيوالربامج املتعلقة بصحة    
  ؛املدارسواملراهقني الذين تركوا جنسيا 

أثناء النفاس  املراهقات هاتاختاذ مجيع التدابري الالزمة خلفض وفيات األم  )ب(  
  وزيادة التوعية بني املراهقني بأمهية منع احلمل املبكر؛

ابية للمراهقني وضمان   للصحة اإلجن   الطابع توسيع نطاق اخلدمات السرية     )ج(  
  حتسني التعليم بشأن اجلنس يف املدارس؛

تعزيز خدمات الصحة العقلية وخدمات املشورة اليت تراعي املـراهقني            )د(  
   حصوهلم عليها؛ريوتيس

اختاذ تدابري مالئمة للتصدي حلاالت املراهقني الذين يتعاطون املخدرات           )ه(  
  ؛هم وإدماجهم وبرامج إلعادة تأهيلهلم والكحول وتوفري برامج اجتماعية ونفسية

زيادة الوعي واملعرفة بطرائق الوقاية واحلماية من فريوس نقص املناعـة             )و(  
  . بني املراهقنياملأمونةاإليدز مبا فيها ممارسات اجلنس /البشرية

  املمارسات التقليدية الضارة    

ألعـضاء التناسـلية    ترحب اللجنة باستعراض خطة العمل الوطنية ملكافحة تشويه ا          -59
 واعتماد الربنامج الوطين بشأن الصحة اإلجنابية الذي يغطي، ضـمن           2009لإلناث يف عام    

أمور أخرى، القضاء على املمارسات التقليدية الضارة، مبا فيها تشويه األعـضاء التناسـلية              
حاليا  ضعأن الدولة الطرف ت   وتالحظ اللجنة مع االهتمام     . يلإلناث والزواج املبكر والقسر   

. مشروع قانون بشأن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث واجلرائم األخرى القائمة على اجلنس           
، وهو أسـوأ    تشبيك الفتحات التناسلية  غري أن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار ممارسة          

سيما يف منطقيت اجلنوب     ، وال واخلتان االستئصايل أشكال تشويه األعضاء التناسلية لإلناث،      
عدم وجود معلومات وإحصاءات مالئمـة عـن        لوهي تأسف أيضا    . الغريب وأقصى الشمال  

لوقف هذه املمارسات بني اجملموعات السكانية      ة  دوداحملاملمارسات الضارة التقليدية والتوعية     
اللجنة املعنية بالقـضاء علـى      اليت أعربت عنها    شواغل  الوتشاطر جلنة حقوق الطفل     . املعنية

ساء فيما يتعلق باستمرار املمارسات التقليدية الضارة يف الدولة الطرف، مبا يف            التمييز ضد الن  
 اليت تنتـهك    ،ذلك تشويه األعضاء التناسلية لإلناث وكي الصدر والزواج املبكر والقسري         
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 علـى  ا كـبري ا سـلبي  وتؤثر تأثريا حقوق البنات والنساء وتضعف من مركزهن وكرامتهن،        
  .صحتهن

، حتث اللجنة الدولة الطرف على      2001توصياهتا السابقة لعام    ومبا يتماشى مع      -60
  :يلي ما

اختاذ مجيع التدابري الالزمة العتماد مشروع القـانون بـشأن تـشويه              )أ(  
  ؛بدون تأخري األعضاء التناسلية لإلناث واجلرائم األخرى القائمة على اجلنس

ث وكي الصدر   تشويه األعضاء التناسلية لإلنا   الصريح ل تجرمي  الضمان    )ب(  
  والزواج املبكر والقسري مبوجب القانون ومعاقبة املسؤولني عن هذه األفعال؛

ضمان التنفيذ الشامل للخطة الوطنية بشأن مكافحة تشويه األعـضاء            )ج(  
التناسلية لإلناث والربنامج الوطين بشأن الصحة اإلجنابية وختـصيص املـوارد املالئمـة             

  نوب الغريب وأقصى الشمال؛ا، وخاصة يف منطقيت اجللتنفيذمه

نفسي لألطفال ضـحايا املمارسـات      السدي و اجلتعايف  ال برامج   وضع  )د(  
  التقليدية الضارة وتوفري املوارد املالئمة لتنفيذها؛

زيادة محالت التوعية والربامج التعليمية بشأن اآلثار السلبية للممارسات           )ه(  
سيما البنات، مبا يـضمن      رامتهم، وال  صحة األطفال وحالتهم وك    علىالتقليدية الضارة   

ميع فئات اجملتمع مبـا يف ذلـك        جل هافاستهداتعميم احلمالت بصورة منهجية ومستمرة و     
ويضمن أيـضا   . عامة اجلمهور والرجال وزعماء اجملتمعات والزعماء التقليديني والدينيني       
ية إىل مكافحة هذه    املشاركة الكاملة للمجتمع املدين واألطفال يف الربامج واحلمالت الرام        

  ؛املمارسات

 بوجه خـاص للممارسـات      اتتعزيز التدابري التعليمية للبنات املعرض      )و(  
   يف اجلزأين الشمايل والشرقي من البلد؛نعشيالتقليدية الضارة، مبن فيهن اللوايت 

 هذه املمارسات وتدريبـهم     هجرإشراك املمارسني يف اجلهود الرامية إىل         )ز(  
  عند احلاجة؛

الدراسـات  إدراج مجع البيانات عن املمارسات التقليدية الـضارة يف            )ح(  
وضع تدابري للتصدي هلذه املمارسـات والقـضاء   من أجل  الوطنية وحتليلها   االستقصائية

  .عليها، مع ضمان املشاركة الكاملة للنساء والبنات ضحايا هذه املمارسات

  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية    

ستراتيجي الوطين بشأن فـريوس نقـص املناعـة         نة باعتماد اإلطار اال   ترحب اللج   -61
اإليدز، فضال عن الربنامج الوطين لدعم اليتامى بـسبب فـريوس نقـص املناعـة               /البشرية
كما تعرب عن تقديرها للجهود اليت تبذهلا الدولة الطرف       . اإليدز واألطفال احملرومني  /البشرية
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اإليدز، مبا يف ذلك التدابري الوقائية وخاصـة بـشأن   /شريةملنع انتشار فريوس نقص املناعة الب    
.  سنة 15انتقاله من األم إىل الطفل، وتوفري عقاقري مضادة للفريوس لألطفال من امليالد وحىت              

اإليدز بني األطفـال    / انتشار فريوس نقص املناعة البشرية     منغري أن اللجنة تشعر بقلق بالغ       
ة الطوعية وإجراء االختبـارات واملعاجلـة مبـضادات         أن احلصول على املشور   من  والنساء و 

كما تشعر اللجنة بقلق إزاء زيادة عدد اليتامى واألطفال احملـرومني           . ةشاملالفريوس ليست   
  .اإليدز برغم اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف/نتيجة فريوس نقص املناعة البشرية

 انتشار فريوس نقص املناعة     وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها ملنع         -62
بشأن فريوس نقص املناعة ) 2003 (3اإليدز، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم /البشرية
اإليدز وحقوق الطفل واملبادئ التوجيهية الدولية بشأن فريوس نقـص املناعـة            /البشرية
  :ما يليعلى  اللجنة الدولة الطرف حتثكما . اإليدز وحقوق اإلنسان/البشرية

ستراتيجي الـوطين بـشأن فـريوس نقـص املناعـة           تنفيذ اإلطار اال    )أ(  
ستراتيجي الوطين لليتامى واألطفال احملرومني نتيجة      اإليدز، فضال عن اإلطار اال    /بشريةال

  ا؛وختصيص موارد مالئمة لتنفيذمهعلى حنو فعال اإليدز /فريوس نقص املناعة البشرية

دواء مـضاد   تـوفري    و اتختبـار اإجراء  إسداء مشورة طوعية جمانية و      )ب(  
   سنة؛15للفريوس إىل األطفال يف مجيع أحناء البلد، مبن فيهم األطفال الذين يتجاوزون 

 وتعزيز السياسات والربامج لتوفري الرعايـة والـدعم لألطفـال           وضع  )ج(  
اإليدز، مبا يف ذلك برامج وسياسـات       /املصابني أو املتأثرين بفريوس نقص املناعة البشرية      

   على رعاية هؤالء األطفال؛اتيز قدرات األسر واجملتمعلتعز

أنشطة خلفض الوصم والتمييز املتعلقني بفريوس نقص املناعة        ب االضطالع  )د(  
اإليدز والتوعية بشأن حقـوق اإلنـسان يف سـياق فـريوس نقـص املناعـة              /البشرية
  ؛اإليدز/البشرية

مواد على اجلمهـور    مواصلة وتعزيز اجلهود الرامية إىل نشر معلومات و         )ه(  
  .بشأن وسائل الوقاية واحلماية، مبا فيها املمارسات اجلنسية املأمونة

  مستوى املعيشة    

تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتحسني مستوى معيشة األطفال عن              -63
اللجنـة ال  غري أن . ستراتيجية احلد من الفقرا بطريق مجلة أمور منها، التدابري املعتمدة مبوج   

 ن عدم متتع األطفال جبميع حقوقهم نتيجة انتشار الفقر يف البلد، ومن أ            منتزال تشعر بالقلق    
عددا كبريا من األطفال ال يتمتعون حبقهم يف مستوى معيشة مالئم، مبا يف ذلك احلـصول                

سكان اإلالصرف الصحي و  مرافق  الكامل على الغذاء واألمن الغذائي ومياه الشرب النظيفة و        
  .صحيةالبيئة الناسبني واملتعليم الو
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 من االتفاقيـة،    27 و 4وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف، وفقا للمادتني           -64
تنسيقها املتعدد القطاعات وختصيص املوارد البشرية والتقنية واملالية املالئمة لتوفري الدعم           

مان حق األطفال   حرمانا، من أجل ض   هتميشا و لألسر، مع تركيز خاص على أكثر األسر        
كما توصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف سياسة تركز علـى           . يف مستوى معيشة مالئم   

ويف هذا الصدد، حتـث اللجنـة الدولـة         . األطفال تستهدف القضاء على فقر األطفال     
 خاصة إىل حقوق األطفال واحتياجاهتم عند صـياغة وتنفيـذ           أولويةالطرف على إيالء    

الورقـة  "ستراتيجية احلـد مـن الفقـر املعنونـة          نية وأن تشتمل ا   طط اإلمنائية الوط  اخل
على منظور واضح بشأن حقوق األطفـال، وخاصـة يف          " ستراتيجية للنمو والتوظيف  اال

  .جماالت الصحة والتغذية والتعليم واحلماية االجتماعية والبيئة

  )اقية من االتف31 و29 و28املواد (التعليم واألنشطة الترفيهية والثقافية   -7  

  التعليم، مبا يف ذلك التدريب والتوجيه املهنيان    

ستراتيجية الوطنية لقطاع التعليم، والتدابري      اللجنة باعتماد الدولة الطرف لال     ترحب  -65
 بني البنات وزيادة معـدالت االلتحـاق        اإلملام بالقراءة والكتابة  املتخذة لتحسني معدالت    

امليزانية للتعليم  اعتمادات  تزال تشعر بالقلق إزاء اخنفاض      غري أن اللجنة ال     . بالتعليم االبتدائي 
 يف أقـصى الـشمال      ةخاص، و  واإلقليمي الكبري يف احلصول على التعليم      ينوالتفاوت اجلنسا 

كما تشعر اللجنة بالقلق من االرتفاع      . اجلنوبيةية و الشرقاملنطقتني  أداماوا و مناطق  والشمال و 
التسرب مـن املـدارس     ف يف املدارس، وعدد حاالت      الكبري يف معدل األطفال ضحايا العن     

وعدم كفاية املعلمني املدربني وسوء جودة التعليم واالفتقار إىل مواد ومعدات تعليمية وعدم             
وباإلضافة إىل ذلك، تشعر اللجنة بقلق بالغ مـن أنـه   . وجود مياه ومرافق للصرف الصحي   

 يدفعون  باء ابتدائي جماين، فإن اآل    تعليمتوفري   الذي ينص على     1998بالرغم من قانون عام     
اجلزء األكرب من تكاليف التعليم ومن أن األطفال الذين ليس لـديهم شـهادات مـيالد ال                 

  .يستطيعون االلتحاق باملدارس

  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشدة مبا يلي  -66

   امليزانية للتعليم األساسي والثانوي؛اعتماداتزيادة   )أ(  

ة احلصول على تعليم، مبا يف ذلـك التعلـيم يف مرحلـة             ضمان إمكاني   )ب(  
الطفولة املبكرة، يف مجيع مناطق الدولة الطرف وإيالء اهتمام خـاص بالبنـات ومجيـع               

 واجملموعات احملرومة من األطفال، مبن فيهم أطفال الشعوب األصلية واألطفـال عـدمي            
  شهادات امليالد؛
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لتعليمية واختاذ تدابري تـصحيحية     ستراتيجيات ا تقييم آثار الربامج واال     )ج(  
عند االقتضاء ملعاجلة التفاوت بني األطفال، وخاصة التفاوت بني اجلنـسني والتفـاوت             

  اإلقليمي؛

البتدائي عن طريق إزالة تكاليف التعليم األساسـي        كفالة جمانية التعليم ا     )د(  
  ؛ املرئيةغري املباشرة وغري

 س أماكن مأمونـة لألطفـال وأن      تعزيز اجلهود لضمان أن تكون املدار       )ه(  
   والنفسي؛والبدينخالية من العنف اجلنسي تكون 

حتسني جودة التعليم من خالل عدة وسائل من بينها زيادة نسبة املدرسني   )و(  
كافيـا  تلقي املدرسني للتدريب اجليد وتأهيلـهم تـأهيال         يف الوقت نفسه    إىل الطالب و  

، مبا   جدد د، اختاذ تدابري لتوظيف مدرسني    ويف هذا الصد  . وحصوهلم على رواتب مالئمة   
املدرسني املصابني بفريوس نقـص املناعـة       ليحلوا حمل   يف ذلك تدريب اخلرجيني اجلدد،      

  اإليدز الذين أصبحوا غري قادرين على أداء وظائفهم؛/البشرية

، وخاصة لألطفال   جيدإتاحة فرص للحصول على تدريب مهين وتعليم          )ز(  
  ؛ املدارساملتسربني من

حتسني مرافق املدارس، وخاصة املياه والصرف الصحي، مبـا يف ذلـك              )ح(  
  ة مستقلة للبنني والبنات؛يمرافق صح

السعي إىل احلصول على مساعدة، من اليونيسيف بصفة خاصة، لتحسني      )ط(  
  ؛ بصورة كاملةتسجيل املواليد هبدف ضمان حصوهلم على التعليم

  .بشأن أهداف التعليم) 2001 (1 مراعاة تعليق اللجنة العام رقم  )ي(  

 30و) د(و) ب (37 و 40 و 39 و 38 و 22املـواد   (تدابري احلماية اخلاصـة       -8  
  ) من االتفاقية36-32و

  األطفال طالبو اللجوء والالجئون    

ستقبال األطفال الالجئني   ال جهود    ملا تضطلع به من    تثين اللجنة على الدولة الطرف      -67
يوليه / عن تقديرها العتماد القانون املتعلق مبركز الالجئني يف متوز         وتعرب. من البلدان اجملاورة  

وإنشاء جلنة مسؤولة عن حتديد مدى التأهيل ملركـز         ) 2005/006القانون رقم    (2005
تـدابري  ملا تتخـذه مـن      كما تثين اللجنة على الدولة الطرف       . مبوجب هذا القانون   الالجئ

 لضمان تسجيل املواليد والتحاق     لشؤون الالجئني ية  بالتعاون مع مفوضية األمم املتحدة السام     
عدم لغري أن اللجنة تأسف     .  باملدارس وتنفيذ برنامج بشأن العنف اجلنسي      نياألطفال الالجئ 

اعتماد املرسوم التنفيذي للقانون املتعلق مبركز الالجئ حىت اآلن وأن األطفال الالجـئني ال              
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كما تشعر اللجنة بقلق إزاء االفتقار إىل موارد        . يزالون ضحايا العنف اجلنسي والزواج املبكر     
لتلبية احتياجات الالجئني مبا فيه الكفاية وتشعر بقلق بالغ إزاء ارتفاع معدل سوء التغذية بني               

، وحمدودية سبل حصول الالجئني     ة من العمر  مسااخلاألطفال الالجئني وخاصة األطفال دون      
  .ب مأمونةعلى خدمات صحية وتعليم وصرف صحي ومياه شر

وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف محاية األطفال الالجئني ومساعدهتم ومبا             -68
  :يلي

 لقانون املتعلق مبركز الالجـئ    ل يتنفيذالرسوم  العتماد امل أولوية  إعطاء    )أ(  
  ؛الذي أعد منذ مخس سنوات

 ومكافحة  اختاذ التدابري الالزمة، مبا يف ذلك ختصيص املوارد املالئمة، ملنع           )ب(  
سوء التغذية بني األطفال الالجئني وضمان إمكانية حصوهلم على اخلـدمات الـصحية             

  األساسية والتعليم والصرف الصحي ومياه الشرب املأمونة؛

اعتماد تدابري ملموسة حلماية األطفال املقيمني يف خميمـات الالجـئني،             )ج(  
الزواج املبكر واالستغالل    من أي شكل من أشكال العنف، مبا يف ذلك           بنات،وخاصة ال 
  اجلنسي؛

لشؤون الالجـئني املتعلـق   تنفيذ برنامج مفوضية األمم املتحدة السامية        )د(  
املسؤولني عن العنف ضـد األطفـال         ومالحقة وحماكمة  لعنف اجلنسي على حنو فعال    با

  ؛الضحايا وتوفري املساعدة النفسية املالئمة واملساعدة على تعايفالالجئني 

لـشؤون  ، بالتعاون الوثيق مع مفوضية األمم املتحدة السامية         طالعاالض  )ه(  
ألطفال الالجئني وتصنيفها   نيسيف، بوضع نظام موحد جلمع البيانات عن ا        واليو الالجئني

  .حسب السن واجلنس واجلنسية، وتوفري املوارد املالئمة هلذا الغرض

  االستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفال    

اللجنة بالتدابري اليت تتخذها الدولة الطرف للتصدي لعمل األطفال، مبـا يف            ترحب    -69
. 2005يف عـام     ذلك اعتماد خطة العمل الوطنية ملكافحة عمل األطفال واالجتار باألطفال         

ذلك، تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ارتفاع معدل عمل األطفـال يف الدولـة      وعلي الرغم من    
 العمـال مـن     حالةكما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء       . اعيالطرف، خاصة يف القطاع الزر    

وباإلضافة إىل ذلك، تعرب اللجنة عن      . األطفال يف املنازل واستمرار ممارسة العمل القسري      
  .، مبن فيهم البنات والبنني من سن اخلامسة بذلك صغر سن األطفال املتأثرينمنجزعها 

ز تشريعاهتا والتـدابري األخـرى      وحتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزي        -70
  :ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي. الرامية إىل مكافحة عمل األطفال



CRC/C/CMR/CO/2 

GE.10-40733    (EXT) 26 

وخطة العمل الوطنية بشأن عمـل األطفـال        لديها  تنفيذ قوانني العمل      )أ(  
  ا؛على حنو فعال، وختصيص املوارد البشرية واملالية الكافية لتنفيذه، وذلك واالجتار هبم

حماكمة ومعاقبة املسؤولني عن عمل األطفـال، مبـا يف ذلـك العمـل                )ب(  
  القسري؛

احترام حق األطفال العاملني يف االستماع إليهم يف مجيـع القـرارات              )ج(  
  والسياسات والربامج اليت تؤثر عليهم؛

تعزيز سياساهتا وبراجمها املتعلقة بالتعليم لألطفال الـذين يعيـشون يف             )د(  
للعمال السابقني مـن     لتعايف والتعليم والتدريب املهين   لالريفية وتوفري إمكانيات    املناطق  
  األطفال؛

معاجلة األسباب اجلذرية لالستغالل االقتصادي لألطفال وتوفري الـدعم           )ه(  
   من خالل برامج احلد من الفقر من أجل القضاء على عمل األطفال؛لآلباء

ية من منظمـة العمـل الدوليـة        السعي إىل احلصول على مساعدة تقن       )و(  
  .واليونيسيف

  أطفال الشوارع    

تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف للتصدي لظاهرة أطفال الـشوارع              -71
املنتشرة، من خالل مجلة أمور منها، صياغة مشروع ملكافحة هذه الظاهرة يف إطـار جلنـة                

والدراسـة  ،  قتصادي ألطفال الـشوارع   دائمة، وبرنامج بشأن إعادة اإلدماج االجتماعي اال      
زيادة عدد أطفال   لغري أن اللجنة تأسف     .  بشأن أطفال الشوارع   2003املضطلع هبا يف عام     

. الشوارع على الرغم من هذه التدابري وأن هذه املسألة ال تزال مسألة ملحة يف الدولة الطرف               
ا فيه الكفايـة وأن أطفـال       عدم تنفيذ توصيتها السابقة يف هذا الصدد مب       لكما تأسف اللجنة    

  .الشوارع ال يزالون يعانون من خمتلف أشكال العنف واحلرمان

  :وتؤكد اللجنة من جديد توصيتها السابقة وحتث الدولة على مجلة أمور منها  -72

، بالتعاون الوثيق مع األطفال أنفـسهم واملنظمـات غـري           االضطالع  )أ(  
املشروع املتعلق مبعاجلة ظاهرة أطفال     نفيذ  بتاحلكومية واملؤسسات األخرى ذات الصلة،      

  الشوارع وتوفري املوارد البشرية والتقنية واملالية املالئمة للجنة الدائمة؛

الفعالـة  شاركة  املب ملعاجلة هذه الظاهرة  ستراتيجية شاملة   اإعداد وتنفيذ،     )ب(  
 عن حتديد تـدابري      اجلذرية، فضال  اوتوفري املوارد املالئمة ملعاجلة أسباهب     ألطفال أنفسهم ل
  ماية، ووضع أهداف سنوية خلفض عددهم؛احلوقاية ولل

مراعاهتـا  دعم برامج مل مشل األسرة أو تدابري الرعاية البديلة، وضمان             )ج(  
  صاحل الطفل الفضلى؛الكاملة مل
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تعليم ودعمهم للبقـاء يف     الإمكانية حصول أطفال الشوارع على      توفري    )د(  
صحية واإليواء والغذاء هلم، مع مراعاة االحتياجات اخلاصـة         املدارس وتوفري اخلدمات ال   

  للبنات؛

 واملنظمـات   السعي إىل احلصول على دعم من املنظمات غري احلكومية          )ه(  
  .وضع مبادئ توجيهية واضحة للعمل يف هذا اجملالو، األخرى

  االستغالل واإليذاء اجلنسيان    

ملكافحة االجتار باألشخاص واالسـتغالل    ترحب اللجنة باملوافقة على اخلطة الوطنية         -73
 بـشأن االجتـار باألطفـال       2005 وتالحظ أن قانون عام      2009يوليه  /اجلنسي يف متوز  

وهتريبهم جيرم االستغالل اجلنسي وأن هناك تدابري اعتمدت ملنع االستغالل اجلنسي لألطفال            
 التـدابري ال يـزال       بالرغم من هـذه    أنهغري أن اللجنة تشعر بالقلق من       . يف سياق السياحة  

 االستغالل اجلنسي لألطفال مستمرا يف الدولة الطرف وال توجد معلومات عن معاقبة مرتكيب            
  .هذه األفعال

ىل مواصلة جهودها الرامية إىل مكافحة االستغالل       إوتدعو اللجنة الدولة الطرف       -74
لعاملي املعين مبسألة    وخطة العمل وااللتزام العاملي للمؤمتر ا      لإلعالناجلنسي لألطفال وفقا    

 فضال عـن نتـائج      2008 و 2001 و 1996االستغالل اجلنسي لألطفال يف األعوام      
  :كما توصي الدولة الطرف مبا يلي. املؤمترات الدولية األخرى بشأن هذه القضية

تنفيذ التشريعات والسياسات والربامج املتعلقة باالسـتغالل اجلنـسي           )أ(  
  على حنو فعال؛وذلك  ،لألطفال

   مرتكيب اجلرائم اجلنسية ضد األطفال؛حملاكمةاختاذ التدابري املالئمة   )ب(  

  ضمان عدم جترمي األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي أو معاقبتهم؛  )ج(  

منح األولوية للمساعدة على التعايف وضمان توفري التعليم والتـدريب،            )د(  
  فضال عن املساعدة النفسية واملشورة لألطفال الضحايا؛

تدريب موظفي إنفاذ القوانني واألخـصائيني االجتمـاعيني والقـضاة            )ه(  
واملدعني العامني علي كيفية تلقي الشكاوي ورصدها والتحقيق فيها بطريقة تراعي الطفل            

  .وحتترم السرية

  بيع األطفال واالجتار هبم واختطافهم    

جتار باألطفـال    بشأن اال  2005ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف لقانون عام          -75
غري أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار االجتار باألطفال وحـاالت اختطـاف             . وهتريبهم
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إنفاذ قانون مكافحـة االجتـار،       تطبيق و  خنفاض مستوى الكما تأسف   . األطفال املبلغ عنها  
  .فضال عن االفتقار إىل بيانات وإجراءات عالجية من قبل الدولة الطرف

  :لدولة الطرف على ما يليوحتث اللجنة ا  -76

تعزيز وتنفيذ قانون مكافحة االجتار باألطفال، فضال عن خطـة العمـل              )أ(  
  على حنو فعال؛ ، وذلكالوطنية التشاركية بشأن االجتار باألطفال واستغالهلم

  ضمان تقدمي املسؤولني عن االجتار باألطفال إىل العدالة بدون تأخري؛  )ب(  

   واألطفال خماطر هذا االجتار؛اآلباءية لكي يدرك االضطالع بأنشطة توع  )ج(  

مجع بيانات إحصائية مصنفة بصورة مالئمة بـشأن االجتـار باألطفـال              )د(  
  .واستعمال هذه البيانات يف إعداد وتعزيز السياسات والربامج الوطنية

  خط املساعدة    

 أداة هامـة  ي ميثلعرب اهلاتف الذساعدة  امل تالحظ اللجنة مع القلق االفتقار إىل خط        -77
  .حلصول األطفال على مساعدة يف املواقف احلرجة

 أرقام  ةثالثيتألف من   وحتث اللجنة الدولة الطرف على ختصيص خط هاتفي جماين            -78
كمـا  . يتاح على مدار الساعة لألطفال على مجيع املستويات، الوطين واإلقليمي واحمللي          و

ة عن كيفية استعمال األطفال خلط املساعدة       توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف التوعي      
  .وتوفري املوارد البشرية والتقنية واملالية املالئمة لعمل هذه اخلدمة على حنو فعال

  إدارة قضاء األحداث    

 الـذي   2007ترحب اللجنة بدخول قانون إجراءات اجلنائية حيز النفاذ يف عـام              -79
وتالحظ اللجنة مع االهتمـام     . ة قضاء األحداث  يراعي املعايري الدولية ذات الصلة بشأن إدار      

 الذي يدعو إىل إنشاء مراكز احتجاز بديلة لألحداث يف دواال           2009فرباير  /مرسوم شباط 
 ذلك، تشعر اللجنة بقلق     ومع. األحداث يف سجن بل اجلديد يف دواال      ماكن إيداع   وإكمال أ 
  :بالغ إزاء

ون برغم أحكام القانون اجلنائي     عدم الفصل بني األطفال والبالغني يف السج        )أ(  
  اليت تنص على الفصل بينهم؛

  عدم كفاية عدد القضاة واحملاكم؛  )ب(  

مة وكفاية خدمات الرعايـة     ءحملاكمة وعدم مال  ا رهنطول فترة االحتجاز      )ج(  
  الصحية لألطفال يف السجون واملوارد احملدودة املخصصة هلم؛

  غ عشر سنوات؛ البالاجلنائيةسؤولية ملسن ااخنفاض   )د(  
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املتاحة لألطفال يف احملاكم، وخاصة     احملدودة  اخلدمات االجتماعية واملشورة      )ه(  
  يف حالة االغتصاب أو اإليذاء؛

عدم حصول األخصائيني االجتماعيني العاملني يف احملاكم علـى تـدريب             )و(  
  .كاف

ـ              -80 ن وحتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة حتسني نظام قضاء األحـداث، م
خالل إنشاء حماكم لألحداث وتعيني قضاة مدربني لألحداث وضمان أن يـشمل نظـام              
قضاء األحداث بصورة كاملة املعايري الدولية لقضاء األحداث وأن ينفذها، وخاصة املواد            

 من االتفاقية، فضال عن قواعد األمم املتحدة النموذجيـة الـدنيا            39 و 40و) ب (37
، ومبادئ األمم املتحدة التوجيهيـة ملنـع        )ادئ بيجني مب(إلدارة شؤون قضاء األحداث     

، وقواعد األمم املتحدة حلمايـة األحـداث        )مبادئ الرياض التوجيهية  (جنوح األحداث   
بشأن حقوق  ) 2007 (10وتعليق اللجنة العام رقم     ) قواعد هافانا (احملرومني من حريتهم    

تخذ الدولـة الطـرف     وبصفة خاصة، توصي اللجنة بأن ت     . األطفال يف قضاء لألحداث   
  :اخلطوات الالزمة لتحقيق ما يلي

   سنة على األقل؛12رفع احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية إىل   )أ(  

اختاذ تدابري وقائية من أجل املساعدة على القـضاء علـى الظـروف               )ب(  
  االجتماعية اليت تؤدي إىل اقتياد األطفال إىل نظام العدالة اجلنائية؛

دد كاف من احملاكم املتخصصة يف مجيع املناطق، وقضاة مدربني          توفري ع   )ج(  
وموظفني، مبا يف ذلك املدعني العاميني واحملامني وموظفي إنفاذ القـوانني واألخـصائيني             
االجتماعيني، وخاصة الذين يتعاملون مع األطفال ضحايا االستغالل واالغتصاب وأشكال 

  اإليذاء األخرى؛

ن احلرية مثل الوضع حتت املراقبـة أو تعليـق          وضع بدائل للحرمان م     )د(  
  األحكام، حيثما أمكن؛

ضمان خضوع مرتكيب اجلرائم صغار السن إلجراءات عاجلة لقـضاء            )ه(  
  األحداث عند وضعهم يف مراكز االحتجاز رهن احملاكمة؛

توفري خدمات رعاية صحية مالئمة وكافية لألطفـال احملـرومني مـن              )و(  
  حريتهم؛

ل األطفال عن البالغني يف مجيع مرافق االحتجاز، مبا يف ذلك           ضمان فص   )ز(  
  زنزانات الشرطة؛

عند إنشاء آليات إضافية لالحتجاز البديل، ختصيص املـوارد البـشرية             )ح(  
  والتقنية واملالية هلا؛
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السعي إىل احلصول على مساعدة تقنية وغريها من أشكال التعاون مـن              )ط(  
بني الوكاالت املعنية بقضاء األحداث الذي يشمل مكتـب         فريق األمم املتحدة املشترك     

األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ومنظمة اليونيسيف ومفوضية األمـم املتحـدة            
  .السامية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية

  محاية الشهود وضحايا اجلرائم    

 أحكام ولوائح قانونيـة     توصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بأن تكفل، من خالل          -81
مثل األطفال ضحايا اإليذاء، والعنف املرتيل،      (مناسبة، تلقي مجيع األطفال ضحايا اجلرائم       

أو الشهود على مثل هـذه      /و) واالستغالل اجلنسي واالقتصادي، واالختطاف، واالجتار    
ملتحـدة  تراعي بالكامل مبادئ األمـم ا      اجلرائم، احلماية اليت تنص عليها االتفاقية، وبأن      

املرفقة (التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها            
  ).2005يوليه / متوز22 املؤرخ 2005/20بقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

  األطفال املنتمون إىل الشعوب األصلية    

ملتحدة بشأن حقوق الشعوب ترحب اللجنة بتوقيع الدولة الطرف على إعالن األمم ا         -82
كما تالحظ اجلهود املستمرة اليت تبـذهلا الدولـة         . 2007سبتمرب  / أيلول 13يف   األصلية

الطرف لتحسني حالة أطفال الشعوب األصلية احملرومني وخاصة يف جماالت التعليم والتضامن            
. يةوضع قانون بشأن حقـوق الـشعوب األصـل        الرامية إىل   بادرة  املاالجتماعي والصحة، و  

وتعرب اللجنة عن تقديرها اخلاص للتدابري املتخـذة للتوعيـة بفـريوس نقـص املناعـة                
اإليدز بني اجملتمعات األصلية وضمان تسجيل مواليد أطفال الشعوب األصلية، مبـن            /البشرية

غري أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء . افااملباكوال والباكا والبورورو والفيهم املنتمون إىل جمتمعات 
 وجود تشريعات تضمن حقوق أطفال الشعوب األصلية واستمرار التمييز ضد أطفـال             عدم

ـ             ن فـيهم   الشعوب األصلية وهتميشهم، وخاصة الذين يعيشون يف مناطق نائية من البلد، مب
  .البورورو والباكا من اجلزء الشرقي من البلدأطفال 

تعزيز حالة أطفـال    وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إىل            -83
  :الشعوب األصلية وبصفة خاصة

اعتماد قانون بشأن حقوق الشعوب األصلية وضمان أن يدرج بالكامل            )أ(  
تعريف الشعوب األصلية حسبما هو وارد يف إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب             

ية بشأن أطفال الشعوب األصـل    ) 2009 (11األصلية ومراعاة تعليق اللجنة العام رقم       
  وحقوقهم مبوجب االتفاقية؛

 التنفيذ والرصد املنهجي لربامج أطفال الشعوب األصلية وضمان         تعزيز  )ب(  
 من االتفاقية، واالستجابة بصورة مالئمة الحتياجـاهتم        30أن حتترم ثقافتهم وفقا للمادة      
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  التعاون مع اجملتمعات األصلية وزعمائهـا إلجيـاد        تكثيفعن طريق مجلة أمور من بينها،       
  حلول مناسبة ألطفال الشعوب األصلية؛

ضمان مشاركة أطفال الشعوب األصلية يف ختطيط وتنفيذ وتقييم اخلطط            )ج(  
  هم؛يوالربامج اليت تعن

، علـى   املـراهقني ضمان حصول أطفال الشعوب األصلية، وخاصـة          )د(  
 معلومات ذات صلة باحتياجاهتم واهتماماهتم، وخاصة يف جمال التعليم وفـرص العمـل            

  ؛املنقولة جنسياوالوقاية من األمراض 

ماية حقـوق أطفـال الـشعوب       فيما يتعلق حب  معاجلة التفاوت اجلغرايف      )ه(  
األصلية، مع إيالء اهتمام خاص بأطفال البورورو والباكا والباكوال واملافا الذين يعيشون            

  يف مناطق نائية؛

 احلكوميـة   ضمان املشاركة الكاملة للمجتمع املدين واملنظمـات غـري          )و(  
  واألطفال يف تصميم وتنفيذ برامج وسياسات إعمال حقوق أطفال الشعوب األصلية؛

السعي إىل احلصول على مساعدة تقنية والتعاون مع مجلة جهـات مـن       )ز(  
 ومنظمة العمل الدولية،    حلقوق اإلنسان بينها اليونيسيف ومفوضية األمم املتحدة السامية       

  .وع قانون بشأن حقوق الشعوب األصليةوخاصة فيما يتعلق بصياغة مشر

  التصديق على الصكوك الدولية  -9  

حتث اللجنة الدولة الطرف على تعجيل التصديق على الربوتوكولني االختياريني            -84
 بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية        التفاقية حقوق الطفل بشأن     

، حسبما أوصت بذلك اللجنة يف توصيتها       ات املسلحة اشتراك األطفال يف املنازع   وبشأن  
  .السابقة

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي             -85
اإلعاقة واالتفاقية الدولية املتعلقة حبماية حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم واالتفاقية           

  .لقسريالدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء ا

  املتابعة والنشر  -10  

  املتابعة    

ـ  املالئمةتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري          -86  التنفيـذ   ضمان ل
إحالتها إىل أعضاء جملس الوزراء والربملان الـوطين        الكامل هلذه التوصيات، بوسائل منها      
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فيها بشكل مناسب واختاذ    للنظر  واحلكومات احمللية واحملكمة العليا، حيثما ينطبق األمر،        
   .إجراءات إضافية بشأهنا

  النشر    

 والردود اخلطية املقدمة من     الدوري الثاين  التقرير   ُيتاحذلك بأن   كتوصي اللجنة    -87
اللجنة وذلك  اليت اعتمدهتا   ) املالحظات اخلتامية (الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة      

عن طريق اإلنترنت إىل عامـة      ) س حصرا ولي(على نطاق واسع بلغات البلد، مبا يف ذلك         
وجمموعـات  ومنظمات اجملتمع املدين، وجمموعات الشباب،      ووسائل اإلعالم،   اجلمهور،  

  .إثارة النقاش وزيادة الوعي بشأن االتفاقية وتنفيذها ورصدهااملهنيني، واألطفال من أجل 

  القادمالتقرير   -11  

يرها الدورية الثالث والرابع واخلامس     تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقار       -88
وينبغي أال يتجاوز عدد صـفحات      . 2015يناير  /ضمن تقرير موحد حبلول كانون الثاين     

وتتوقع اللجنة من الدولة الطرف أن تقـدم        ). CRC/C/118 انظر( صفحة   120التقرير  
  .تقاريرها الدورية بعد ذلك كل مخس سنوات، على النحو املتوخى يف االتفاقية

وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إىل تقدمي وثيقة أساسية حمّدثة وفقا للشروط              -89
املتعلقة بالوثيقة األساسية املوحدة الواردة يف املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير اليت            
اعتمدها االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئات معاهـدات حقـوق اإلنـسان يف              

 ). HRI/MC/2006/3 (2006يونيه /حزيران

        


