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 النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف   
   من االتفاقية44ة مبوجب املاد

  بوركينا فاسو: اميةاملالحظات اخلت  

بوركينا فاسـو   ل الثالث والرابع    ني الدوري يننظرت اللجنة يف التقرير اجلامع للتقرير      -1
CRC/C/BFA/3-4 ينـاير  /كانون الثـاين   13 املعقودتني يف ،  1463و 1462 جلستيها   يف

ينـاير  /كانون الثاين  29يف  تني  ، املعقود 1501 و 1500  جلستيها ، واعتمدت يف  2010
 : حظات اخلتامية التالية، املال2010

 مقدمة -ألف  

 الثالث والرابـع وكـذلك      ني الدوري ينلتقريرالتقرير اجلامع ل  ترحب اللجنة بتقدمي      -2
فهما أفـضل    تاليت أتاح ) Add.1و CRC/C/BFA/Q/3-4( الردود اخلطية على قائمة املسائل    ب

 وفد رفيع املستوى،    ضورعن تقديرها حل  اللجنة  كما تعرب   . لة األطفال يف الدولة الطرف    حلا
  . مع الوفدالذي أجرته لحوار الصريح واملفتوح لو

 تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته  -باء   

 :ترحب اللجنة مع التقدير باعتماد التشريعات التالية  -3

ما يتصل بـه مـن      بشأن مكافحة االجتار باألشخاص و     2008-029 القانون رقم  •
 ؛ 2008مايو / أيار15املؤرخ سات ممار
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 قانون العمل؛املتعلق ب 2008مايو /أيار 14املؤرخ  AN/2008-028القانون رقم  •

 بـشأن   2005ديسمرب  /كانون األول  22  املؤرخ AN/2005-049القانون رقم    •
 الصحة اإلجنابية؛ 

 بـشأن تنظـيم     2004سـبتمرب   /أيلول 8املؤرخ   AN/2004-28القانون رقم    •
  . القضاء

 :لى الصكوك التاليةع الدولة الطرف بتصديقوترحب اللجنة أيضا   -4

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق بإشـراك األطفـال يف             •
 ؛2005 ديسمرب/ األول كانون30 الرتاعات املسلحة، يف

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال  •
 ؛2005 ديسمرب/ كانون األول30ل األطفال يف املواد اإلباحية، يف واستغال

كـانون   3االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري يف            •
 ؛ 2009ديسمرب /األول

 23اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة وبروتوكوهلـا االختيـاري يف              •
 ؛ 2009 هيولي/متوز

األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب املتعلق حبقـوق       الربوتوكول امللحق بامليثاق     •
  2006 هيوني/حزيران 9  يفاملرأة يف أفريقيا

الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد            •
 ؛ 2005أكتوبر /تشرين األول 10املرأة يف 

 . 2004 أبريل/نيسان 16نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف  •

 لـصغار األطفـال،    املتكامـل للنمووترحب اللجنة أيضا باعتماد السياسة الوطنية     -5
، )2010-2006(اإليـدز   /اإلطار االستراتيجي ملكافحة فريوس نقص املناعة البـشرية       و
، فضال عن إنشاء جلنة متعددة      2007خطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص لعام        و

األمانة الدائمة  (وطنية ملكافحة عادة اخلتان      افؤ الفرص للمعوقني وجلنة   القطاعات لتحقيق تك  
 ). للجنة الوطنية ملكافحة عادة اخلتان
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 دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم  

 من 44 من املادة 6 والفقرة 42، واملادة 4املادة (لتنفيذ العامة اتدابري   -1  
  )االتفاقية

 ن اللجنةالتوصيات السابقة املقدمة م    

لعـام  ترحب اللجنة باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف لتنفيذ مالحظاهتا اخلتاميـة              -6
غـري أن اللجنـة     . CRC/C/15/Add.193 للدولة الطرف الدوري الثاين   التقرير  شأن  ب 2002

مل يلق العناية    اليت قدمتها    التوصياتبعض الشواغل اليت أعربت عنها و     تالحظ مع األسف أن     
 . أو حظي جانب منها فقط باالهتمامالكافية 

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الـضرورية لتنـاول تلـك                -7
 واليت مل تنفذ بعد أو      الثاينالتوصيات الواردة يف املالحظات اخلتامية املقدمة بشأن التقرير         

ريـف الطفـل     مبا يف ذلك ما يتصل منها بشكل خـاص، بتع          اليت مل تنفذ بالقدر الكايف    
 وإساءة معاملة األطفال يف مراكـز       الزواج القسري واملبكر  وختصيص املوارد لألطفال و   

كما توصي اللجنة الدولة الطرف     . الشرطة واإلساءة إىل األطفال وإمهاهلم وعمل األطفال      
  .باملتابعة الوافية لتنفيذ التوصيات الواردة يف هذه املالحظات اخلتامية

  التشريعات    

إصالح تشريعي هام يف جمال حقـوق       ا نفذته من     اللجنة على الدولة الطرف مل     تثين  -8
من  8ة  الفقر( به اللجنة من قبل      توصا أ الطفل على حنو م   ولوضعها قانونا من أجل     الطفل،  
ال يتضمن   القانونن مشروع   بالقلق أل ومع ذلك تشعر اللجنة     ). CRC/C/15/Add.193الوثيقة  
. لقانوناملخالفني ل قتصر على األطفال    ياالتفاقية، و صوص عليها يف    املنحكام  األبادئ و املمجيع  

تطبيق قوانني عرفية   بتأثر سلبا   يزال  يكما تالحظ اللجنة مع القلق أن التمتع حبقوق الطفل ال           
 . معينة، وضعف إنفاذ القوانني

ولوية، مجيـع التـدابري     ، على سبيل األ   حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ        -9
 مجيـع أحكـام     مشولـه  الطفل وضمان    قانون واعتماد   إعدادعملية  لإلسراع يف   سبة  املنا

 الـوعي  النهوض مبـستوى  علىالدولة الطرف بأن تعمل وتوصي اللجنة أيضا    . االتفاقية
 يف أوساط اجملتمعات احمللية اليت ال تـزال تعمـل بـالقوانني             وال سيما وتنفيذ تشريعاهتا،   

 . العرفية
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 تنسيقال    

عمـل  الألمانة الدائمة خلطة    لإضافية  علما بتخصيص موارد بشرية     اللجنة  ا حتيط   بينم  -10
ال تـزال غـري     ة هذه األمانة    ن ميزاني عرب عن قلقها أل   ومنائه، ت  وطنية لبقاء الطفل ومحايته     ال

 .  على حنو فعال التنسيقيا بدورهلتضطلعكافية 

ذ مجيـع   اختبا )12فقرة  ، ال CRC/C/15/Add.193( اللجنة توصيتها السابقة     تؤكد  -11
  .التدابري الالزمة لتخصيص ما يكفي من املوارد البشرية واملالية آللية التنسيق

 وطنيةالعمل الخطة     

ألطفال من أجل اخطة عمل وطنية جديدة    اعتماد    يف تأخرالتشعر اللجنة بالقلق إزاء       -12
للنـهوض  االسـتراتيجية   هية  املبادئ التوجي أن إطار   علما ب  اللجنة   وحتيط. ملدة مثاين سنوات  
 مبثابـة  ، يعد2008 أكتوبر/اعتمد يف تشرين األولذي   ال 2017-2008 باألطفال للفترة 

ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقهـا       . ومنائه ديدة لبقاء الطفل ومحايته     اجلوطنية  العمل  الخطة  
 . طارهذا اإل تنفيذ ه مل ُيشرع بعد يفنأل

 املبـادئ التوجيهيـة    املضي يف تنفيـذ إطـار        حتث اللجنة الدولة الطرف على      -13
وتـدعو اللجنـة    .  دون تأخري  2017-2008  للفترة االستراتيجية للنهوض باألطفال  

 التدابري امللموسة الـيت     ن مزيد من التفاصيل يف تقريرها املقبل ع       ميتقدإىل  الدولة الطرف   
  .تنفيذهمن أجل اختذت 

 الرصد املستقل    

 القانون  استنادا إىل إصالح املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان      ارتياح  ب اللجنة   تالحظ  -14
بالقلق ألن تشعر اللجنة غري أن . 2009ديسمرب /كانون األول 21الذي اعتمده الربملان يوم     

وفـصل  تعـيني   /ترشـيح إجراءات  ، و  ومستواه للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان   امصدر متويل   
حتمل أن تؤثر على اسـتقالهلا وعملـها   ُيذية، أعضائها، فضال عن عالقاهتا مع السلطة التنفي    

 . بشكل فعال

بشأن ) 2002 (2يقها العام رقم    إىل تعل توجه عناية الدولة الطرف     إذ  اللجنة  إن    -15
 ،الوطنية املستقلة اإلنسان يف تعزيز ومحاية حقوق الطفـل        حقوق اإلنسان   دور مؤسسات   

قوق اإلنسان،  حلاللجنة الوطنية    توصيتها بأن تنظر الدولة الطرف يف هيكل ومهام          تؤكد
مبـادئ  (وفقا للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها           

الـشكاوى املتعلقـة     تلقـي وختوهلا سـلطة     من تغطية حقوق الطفل،      ومتكنها،  )باريس
قيقا حتو. الطفلمصلحة  راعي  بأسلوب ي  تهابانتهاكات حقوق الطفل والتحقيق فيها ومعاجل     

للجنة الكافية  تخصيص املوارد املالية والبشرية     بهلذه الغاية، توصي اللجنة الدولة الطرف       



CRC/C/BFA/CO/3-4 

5 GE.10-40615 (EXT) 

الوطنية حلقوق اإلنسان، والتماس املساعدة التقنية من مفوضية األمم املتحـدة الـسامية             
  .أخرىجهات من بني حلقوق اإلنسان 

 ختصيص املوارد    

لتعلـيم  ُتخصص ل  ميزانية الدولة الطرف      من حصة متزايدة بينما تالحظ اللجنة أن       -16
والصحة، فإهنا ال تزال تشعر بالقلق إزاء اخنفاض نسبة موارد امليزانيـة املخصـصة لتنفيـذ                

 يف املائة من امليزانيـة الوطنيـة        1 أقل من     إزاء ختصيص  وتعرب اللجنة عن قلقها   . االتفاقية
 الدولة الطرف  ة مع القلق أيضا أن    وتالحظ اللجن . قطاع العمل االجتماعي والتضامن الوطين    ل
مـوارد خمصـصة    عدم وجود    يف ظل     ميزانيتها اعتمادات على رصد أثر     ة غري قادر  تزال ال
مسار املوارد اليت مـن شـأهنا أن        حيرف   ما زال كذلك ألن الفساد    تشعر بالقلق   و. طفاللأل

 . حتسن إعمال حقوق الطفل
صيات اليت قدمتها اللجنة يف يـوم       حتث اللجنة الدولة الطرف، مع مراعـاة التو        -17

 -املوارد املخصصة إلعمال حقوق الطفـل       " حتت عنوان    2007املناقشة العامة يف عام     
 :على ما يلي" مسؤولية الدول

إىل " نسبة االعتمادات املخصصة يف امليزانية إلعمال حقوق الطفل          زيادة  )أ(  
توفري املوارد البشرية   أن يظل   يف هذا الصدد، ضمان     ، و "املوارد املتاحة ... أقصى حدود   

التمسك بتنفيـذ الـسياسات املتـصلة       واملناسبة، مبا يف ذلك من خالل التعاون الدويل،         
أولوية من املقدمة من أجل بقاء األطفال ومنائهم ومحايتهم ورفاههم،         اخلدمات االجتماعية   ب

 أولوياهتا؛ 

لة، وذلك بتنفيذ   اتباع هنج قائم على حقوق الطفل يف وضع ميزانية الدو           )ب(  
نظام تعقب القتفاء أثر املوارد املخصصة لألطفال واستخدامها يف مجيع مراحل امليزانية، مما             

كما تدعو اللجنة إىل استخدام نظام التعقـب        . يسلط الضوء على االستثمار يف األطفال     
قطاع هذا يف عمليات تقييم األثر من أجل حتديد الطريقة اليت ميكن هبا لالستثمار يف أي                 

أن خيدم املصلحة الفضلى للطفل، مع ضمان قياس األثر التفاضلي هلذا االستثمار علـى              
  الفتيات والفتيان؛

يف وضع امليزانية بأسلوب قائم على احلوار مع التشارك ضمان الشفافية و    )ج(  
األطفال، ومساءلة الـسلطات احملليـة      ة، خصوصا مشاركة    شاركعلى امل عامة اجلمهور و  

  ؛الواجبعلى النحو 

حتديد البنود االستراتيجية املخصصة يف امليزانية لألطفال احملـرومني أو            )د(  
مثـل تـسجيل    (الشديدي الضعف، وللحاالت اليت قد تستلزم تدابري اجتماعية إجيابية          

، وضمان محاية بنود امليزانية هذه      )املواليد وتدريب املدرسني والعاملني يف القطاع الصحي      



CRC/C/BFA/CO/3-4 

GE.10-40615 (EXT) 6 

مات االقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو غري ذلـك مـن حـاالت             حىت يف حاالت األز   
 الطوارئ؛

تعزيز آلياهتا الوطنية ملكافحة الفساد وتطبيق التشريعات القائمة هبـدف            )ه(  
مكافحة الفساد، وإجراء التحقيقات، واملقاضاة يف حاالت الفساد يف اسـتخدام مـوارد          

  ؛امليزانية، وال سيما املوارد املخصصة لألطفال

التماس املساعدة من منظمات دولية، منها منظمة األمم املتحدة للطفولة            )و(  
  .يف تنفيذ هذه التوصيات) اليونيسيف(

 مجع البيانات    

، فإهنا تعرب عن    2002بينما تالحظ اللجنة إنشاء نظام دائم جلمع البيانات يف عام             -18
 من افتقار تقرير الدولـة الطـرف إىل     كما يتبني بعد،  به  عمل   يبدأ ال  ن هذا النظام مل   ألقلقها  

كما تشعر  . اجملاالت اليت تشملها االتفاقية     مجيع يفومفصلة   شاملةبيانات ومعلومات حديثة و   
مجـع بيانـات عـن      مل يتم استخدامه يف      2006 التعداد السكاين لعام   ن بالقلق أل  اللجنة

  .األطفال، مبن فيهم األطفال الذين حيتاجون إىل محاية خاصة

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز نظامها اخلاص جبمع البيانـات              -19
بدعم من شركائها وعلى استخدام هذه البيانات أساساً لتقييم التقدم احملـرز يف إعمـال               

الدولـة   اللجنة   وتذكِّر. حقوق الطفل ويف املساعدة على وضع سياسات لتنفيذ االتفاقية        
 بأن تشمل البيانات مجيـع      )18، الفقرة   CRC/C/15/Add.193(الطرف بتوصيتها السابقة    

نوع اجلنس والعمـر واملنـاطق       عاما، وأن تكون مصنفة حسب       18األطفال دون سن    
األطفال الضعفاء، ومنهم األطفـال    فئات  ركز تركيزاً خاصاً على     وأن ت احلضرية والريفية   

الالجـئني وطـاليب    عوقني  األطفال امل املعاملة و إساءة  و اإلمهال أو    أ االعتداءمن ضحايا   
  .وأطفال الشوارعمن األطفال واألطفال املخالفني للقانون اللجوء 

 نشر مبادئ االتفاقية والتدريب والتوعية    
على الـرغم مـن     إزاء استمرار جهل غالبية األطفال حبقوقهم       تشعر اللجنة بالقلق      -20

ظ اللجنة مع القلق أيضا أن التدريب        وتالح .التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لنشر االتفاقية      
الشرطة والقوات العسكرية فضال عن     قوات  ن و واماحملقضاة و ال الذي يقدم إىل أشخاص منهم    

 . ما زال ال يفي بالغرضالزعماء التقليديني، 

 : القيام مبا يليحتث اللجنة الدولة الطرف على   -21

 وذلك لضمان التعريـف     ميع اللغات احمللية  جبالتفاقية  التعميم الواسع ل    )أ(  
 ؛  وأسرهم هلابأحكام االتفاقية على نطاق واسع والتأكد من فهم األطفال
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إدراج حقوق اإلنسان وحقوق الطفل يف املنـاهج املدرسـية يف مجيـع               )ب(  
 املستويات؛

جلميع الفئات املهنية اليت تعمـل مـع        واملنهجي   التدريب الكايف    تعزيز  )ج(  
 األطفال ومن أجلهم؛ 

 . ة إذكاء الوعي اليت تضطلع هباإجراء تقييم دوري ألثر أنشط  )د(  

 التعاون مع اجملتمع املدين    

تثين اللجنة على تأكيد الدولة الطرف على ضرورة رفع مستوى تنسيق جهود مجيع               -22
ومع ذلك، تالحظ اللجنـة أن األمانـة        . حقوق الطفل أصحاب املصلحة العاملني يف جمال      

مجيـع  عـن    ال متلك رؤية شـاملة    لوطنية لبقاء الطفل ومحايته ومنائه      الدائمة خلطة العمل ا   
 . يف هذا اجملالاليت تعمل اجلمعيات /املنظمات

اجلهات الوطنية   دليل جلميع    إعدادحتث اللجنة الدولة الطرف على اإلسراع يف          -23
 لمجتمعـات احملليـة   ملنتظم ل شراك ا على اإل يف جمال حقوق الطفل، و    الفاعلة اليت تعمل    

 . ، يف مجيع مراحل تنفيذ االتفاقيةالطفولةواجملتمع املدين، مبا يف ذلك منظمات 

 ) من االتفاقية1املادة (تعريف الطفل     
)  سنة 17(لفتيات  لزواج ا الفارق بني السن الدنيا احملددة      من  تعرب اللجنة عن قلقها       -24

القانونية لزواج الفتيات  خفض السن إمكانية  وتالحظ ) سنة 20(لفتيان  لزواج ا وتلك احملددة   
 .  سنة يف الظروف االستثنائية15إىل 

د سن الثامنة عشرة سناً دنياً لزواج الفتيان        يدعلى حت حتث اللجنة الدولة الطرف       -25
  .الزواج املبكر والقسرياملعاقبة على على و

 ) من االتفاقية12 و6 و3 و2املواد (املبادئ العامة   -2  

  عدم التمييز    

الـذي  استمرار التمييز   اإلعراب عن الشواغل اليت سبق أن أثارهتا إزاء          اللجنة   تكرر  -26
الفئات مثل األطفال املعوقني واألطفـال  أضعف ن إىل وتماملناألطفال  يعاين منه حبكم الواقع،     

 .  ما يعانيه الفتيان يف الغالبالفتياتحيث تفوق معاناة الذين يعيشون يف املناطق الريفية، 

للجنة الدولة الطرف بأن تزيد جهودها الستعراض ورصد وكفالة تنفيذ          توصي ا   -27
 من االتفاقيـة،    2التشريعات اليت تكفل احترام مبدأ عدم التمييز واالمتثال التام للمادة           

وأن تعتمد استراتيجية استباقية وشاملة للقضاء على التمييز القائم على أساس نوع اجلنس  
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أو على أي أساس آخر، والقضاء على التمييز الذي يستهدف          أو االنتماء اإلثين أو الديين      
 . مجيع اجملموعات املستضعفة يف أرجاء البلد كافة

 املصاحل الفضلى للطفل     

يف يتجلى كمبـدأ عـام       أن مبدأ مراعاة مصاحل الطفل الفضلى         اللجنة الحظفيما ت   -28
علومات ليت قدمتها   كفاية امل م  الطفل، فإهنا تعرب عن قلقها إزاء عد      املتعلقة ب بعض التشريعات   

وتطبيقه على حنو فعال يف القرارات التشريعية واإلداريـة         األخذ به   الدولة الطرف عن كيفية     
 . لدولة الطرف، وكذلك يف السياسات والربامج ذات الصلة باألطفاللوالقضائية 

لتدابري عن ا ) 2003 (5اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم         توجه    -29
، وتوصي  )44  من املادة  6الفقرة   و 242 و 4املادتان  (العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل      

ـ احلكومسائر الدوائر   تتخذ الدولة الطرف تدابري فعالة يف       بأن   ة والربملـان والـسلطة     ي
بدأ مصاحل الطفل   ملإدارية وقضائية   وهيئة تشريعية    و مؤسسة أ  كلتطبيق  القضائية لضمان   

الطريقة اليت تتأثر أو سـتتأثر هبـا حقـوق           يف    منهجية بصورة خالل النظر    الفضلى من 
 مثالً بقانون أو سياسـة مقترحـة أو         -ومصاحل الطفل مبا تتخذه من قرارات وإجراءات        

 مبا يف ذلك القرارات واإلجراءات اليت ال ختص         -قائمة أو بإجراء إداري أو حكم حمكمة        
 . ل غري مباشرتؤثر عليهم بشكلكن األطفال مباشرة و

  والنماءاحلق يف احلياة والبقاء     

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء النسبة العالية جدا من احلوادث، وخاصـة حـوادث                -30
بينما حتيط اللجنة علما باملبادرات     و. األطفال يف الدولة الطرف   يذهب ضحيتها   الطرق، اليت   

إىل حـد ال يـسمح       تزال حمدودة جدا  ألهنا ال   تشعر بالقلق   اليت جرى اختاذها بالفعل، فإهنا      
 . مبعاجلة الوضع على حنو فعال

بـني  األطفال  ها من أجل خفض عدد      تعزيز جهود بتوصي اللجنة الدولة الطرف       -31
 محالت  وتنظيمتعزيز التشريعات القائمة تعزيزاً منهجياً      من خالل   طرق  ال حوادث   ضحايا
 . ل واجلمهور عموماً إىل الوالدين واألطفا موجهةبرامج تعليميةو توعية

 احترام آراء الطفل    

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم توافر معلومات من الدولة الطرف عن احترام آراء                -32
. يف املـدارس واجملتمعـات احملليـة      حتديدا  والقانوين هبذا احلق    عتراف  االالطفل، وإزاء عدم    

 ال تـزال    واملواقف اجملتمعية فال  ألطاألفكار املغلوطة عن ا   ن  ألقلق كذلك   الاللجنة  ويساور  
حقهم يف التعبري عن آرائهم حبرية داخل األسرة ويف         على  تؤثر سلبا على حقوقهم، وال سيما       

لطفل لوطين ال الربملان   أنتأكيد الدولة الطرف    علما ب  اللجنة   وحتيط. املدارس واجملتمعات احمللية  
لى الصعيد الوطين، ومع ذلك تـشعر        ع يتم اختاذها مجيع القرارات اهلامة اليت     يستشار بشأن   



CRC/C/BFA/CO/3-4 

9 GE.10-40615 (EXT) 

ن عمله ليس   هو أمر شكلي حبسب ما يقال وأل      مرة يف السنة    استشارة هذا الربملان    ن  القلق أل ب
 . ألطفال أنفسهمدى ا جيدا لامعروف

 : القيام مبا يليحتث اللجنة الدولة الطرف على   -33

ـ    ق كل طفل يف     حلهتمام  من اال إيالء مزيد     )أ(   ه داخـل   أن ُيستمع إىل رأي
داخل املؤسسات واهليئات األخرى يف اجملتمـع احمللـي واجملتمـع       واألسرة، ويف املدرسة    

تقوض اليت   والقيم األبوية    التنميطات اجلنسانية بشكل عام، مع التركيز بصفة خاصة على        
 ا؛ تضع قيودا شديدة عليه وقذا احلهبالفتيات متتع 

سات والربامج املتعلقة بالطفل،    إدراج هذا احلق يف مجيع القوانني والسيا        )ب(  
   مشاركة األطفال؛ لتيسريوإنشاء آليات واضحة 

اآلراء اليت يعرب عنها كيفية مراعاة مبادئ توجيهية واضحة بشأن   ضع  و  )ج(  
  ؛األطفال يف برملان الطفل، يف اإلجراءات السياسية الرمسية ويف وضع السياسة العامة

فه هيئة مستقلة ودميقراطية، وتأسـيس      مواصلة تطوير برملان الطفل بوص      )د(  
 ل على املستويني اإلقليمي واحمللي؛ اطفأبرملانات 

 إعطاء األطفال ردوداً مناسبة على مقترحاهتم؛   )ه(  

 االسـتماع  حق الطفل يف     بشأن) 2009 (12 تعليقها العام رقم     مراعاة  )و(  
 . إليه

  ) أ (37و 19 و17-13 و8 و7املواد  (احلقوق املدنية واحلريات  -3  
  )من االتفاقية

 تسجيل املواليد    

اجلهود اهلامة اليت تبذهلا الدولة الطرف لزيادة تـسجيل املواليـد           اللجنة  إذ تالحظ     -34
املواليـد،  التسجيل اجملاين جلميع     سنةَ اليت أُعلنت ،  2009 يف   املضطلع هبا األنشطة  خباصة  و

ذلـك  ُيعـزى   و،  سجلون عند الوالدة  ال يُ ثلث األطفال ما زالوا     ن  أل هاقلقفإهنا تعرب عن    
 وتكـاليف ملوارد املخصصة هلـا     قلة ا ، و دوائر األحوال املدنية  ن  ع اجلغرايف    البعد إىلأساسا  

كما تشعر اللجنة بالقلق ألن األطفال املولودين خارج الدولة الطرف قد ال            . تسجيل املواليد 
شـأنه أن حيـول دون      وهو أمر من    شهادات ميالد أو شهادات بديلة أخرى،       لديهم  تكون  

  .حصوهلم على اخلدمات االجتماعية

نظـام وطـين    رسـاء   إلحتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية           -35
 الدولـة   يفاملنـاطق   أنـأى   مبا يف ذلك يف     جمانا يكون مستداما ومتاحا     لتسجيل املواليد   

 املاليةواملادية و البشرية  التسجيل امليدانية باملوارد   مكاتب   تزويدمن خالل   وذلك  الطرف،  
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 تـسجيل  للتوعيـة بـشأن  تعزيز أنشطتها بوتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف  . الالزمة
 على األطفال الالجئني    حصولوحتث اللجنة كذلك الدولة الطرف على ضمان        . املواليد
 .  احلصول على اخلدمات االجتماعيةمناألطفال غري املسجلني وعدم حرمان  ميالدشهادة 

 ىل املعلومات املناسبة الوصول إ    

افتتاح العديد من املكتبات لألطفال يف الدولة الطـرف، مبـا يف            بحتيط اللجنة علما      -36
طفال إزاء حمدودية الفرص املتاحة لأل    ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق      . ذلك يف املناطق الريفية   

ال يفهما  ، وهي لغة     يف الغالب  فرنسيةلللغة ا شر إال با  للوصول إىل املعلومات املناسبة اليت ال ُتن      
قدم أي معلومات عن التدابري تن الدولة الطرف مل  بالقلق ألكما تشعر اللجنة. األطفالغالبية 

القلق كـذلك ألن     اللجنة   ويساور. ىل املعلومات األطفال املعوقني إ   وصولاملتخذة لضمان   
 .  اإلنترنت عربيةىل مواد غري مالئمة أو مؤذإبشكل متزايد يتعرضون األطفال 

 حىت يستطيع األطفال الوصول إىل      توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها       -37
وبإيالء اهتمام خـاص ألشـد األطفـال        ،  جبميع لغات الدولة الطرف   ملعلومات املناسبة   ا

حرمانا ومن ضمنهم الفتيات واألطفال املعوقني واألطفال الذين يعيشون يف املناطق الريفية         
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف اعتماد تشريعات حمـددة ووضـع             . ئيةوالنا

مبادئ توجيهية مناسبة حلماية األطفال من املعلومات واملواد الضارة اليت تقوض رفاههم،            
  .من االتفاقية) ه(17وذلك وفقا للمادة 

 ية أو املهينة التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسان    

 تـدابري ملموسـة     قيام الدولة الطرف باختاذ   إزاء عدم   البالغ  تعرب اللجنة عن قلقها       -38
التوصيات السابقة للجنة بشأن ظروف احتجاز األطفال يف مراكز الـشرطة أو            تنفيذ  ملتابعة  

القــوانني  بإنفــاذالــدرك، واألســاليب املــستخدمة مــن قبــل املــوظفني املكلفــني 
)CRC/C/15/Add.193 ما فتئت التقارير ترد بشأهنا      وهي الظروف اليت   )31 و 30 تان، الفقر
مـن  بالغ  قلق  ساور اللجنة   كما ي . من االتفاقية ) ب (37ليت تشكل انتهاكا خطريا للمادة      وا

 يف بعض أماكن االحتجاز يف الدولـة        مع البالغني واحد  استمرار احتجاز األطفال يف مكان      
 .الطرف

 تتعلق بـالتعرض لـسوء      لة الطرف على التحقيق يف أي قضية      حتث اللجنة الدو    -39
 موظفي إنفاذ القانون، مبن فيهم حراس السجون، ومقاضـاة الفـاعلني            على يد عاملة  امل

ومعاقبتهم، وإرساء نظام مستقل يراعي الطفل ويسهل الوصول إليـه ألغـراض تلقـي              
بشأن حقوق ) 2007 (10، وإذ تشري اللجنة إىل تعليقها العام رقم االشكاوى والبت فيه 

العمل على حنو عاجل وفعـال      ىل  إالطفل يف قضاء األحداث، تدعو أيضا الدولة الطرف         
، تتميز مبوظفيهـا املكرسـني لرعايـة    مسلويب احلريةإنشاء مرافق منفصلة لألطفال على  
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 الوصـول الـسريع إىل   يفاألطفال وبأفرادها وسياساهتا وممارساهتا وضمان حق الطفـل        
 .  املالئمةالقانونية وغريها من أشكال املساعدةاملساعدة 

 ة البدنيالعقوبة    

والذي يركز  ملدارس  إىل ا زارة التعليم   الذي أرسلته و  التعميم  باللجنة  يف حني ترحب      -40
إنشاء جملس وطـين ملكافحـة العنـف يف         على  ، وكذلك   ة البدني للعقوبةعلى اآلثار السلبية    

 واإلهانـة لد  واجلللضرب  عادة   بالغ أن األطفال يتعرضون      تالحظ بقلق فإهنا  لتعليم،  جماالت ا 
ـ   ة البدني العقوبة وتالحظ اللجنة أيضا مع القلق أن     . واإلذالل على أيدي مدرسيهم    ت  ما زال

العمل ويف املرتل، حيـث ال      وأماكن  مؤسسات الرعاية البديلة    مارس على نطاق واسع يف      ُت
 . ئمة وذلك على الرغم من القوانني القاة مشروعتزال

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة للقضاء على العقوبة              -41
 :  خاصوجهالقيام مبا يلي بالبدنية، وعلى 

إصدار قانون حيظر صراحة ممارسة العقاب البدين يف األسرة واملـدارس             )أ(  
نهجيـة ضـد    ، وكفالة اختاذ إجراءات قانونيـة بـصورة م        ومجيع أماكن تنشئة األطفال   

 املسؤولني عن إساءة معاملة األطفال؛ 

 إجراء دراسة شاملة لتقييم أسباب العقاب البدين وطبيعته ونطاقه؛  )ب(  

تنظيم محالت لتثقيف وتوعية اجلمهور ومحالت تعبئة اجتماعيـة بـشأن       )ج(  
األمناط اآلثار الضارة للعقاب البدين، بغية تغيري املوقف السائد جتاه هذه املمارسة وتشجيع             

 اإلجيابية اخلالية من العنف والقائمة على املشاركة يف سياق تنشئة األطفال وتربيتهم؛ 

مـن خـالل     البدين،   العقاب من أجل إلغاء   تثقيفي برنامج    تنفيذ ضمان  )د(  
   على حقوق الطفل واجلوانب النفسية على حد سواء؛ التركيز

أن حق الطفل يف احلماية     بش) 2006( 8تعليق اللجنة العام رقم     األخذ ب   )ه(  
 2 والفقـرة    ؛19املادة  (من العقاب البدين وغريه من ضروب العقوبة القاسية أو املهينة،           

 .)، يف مجلة مواد أخرى37 واملادة ؛28من املادة 

 متابعة الدراسة اليت أجرهتا األمم املتحدة بشأن العنف املمارس على األطفال    

ضد األطفال  املوجه  االستقصائية الوطنية بشأن العنف     لدراسات   با اللجنةبينما تشيد     -42
  هذه الدراساته بالرغم من كشفنأل عن القلق تعرب، 2008والنساء اليت أجريت يف عام    

العنف على نطاق واسع يف مجيع أحناء الدولة الطرف، وخـصوصا يف             النتشار   االستقصائية
 األطفال  س على راملمالعنف  صدي ل التقدرة احلكومة على    تعليم، ظلت   حميط األسرة ونظام ال   

ومنها بوجه خاص   وتالحظ أيضا مع القلق ظهور أشكال جديدة من العنف،          . حمدودة للغاية 
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احلاسـوبية الـيت تطـاهلم      يف املواد اإلباحية، واجلرائم     واستغالهلم  األطفال  امليل اجلنسي إىل    
  . ووجود قوادين متجولني لألطفال

لى إعطاء األولوية ملسألة القـضاء علـى مجيـع     تشجع اللجنة الدولة الطرف ع      -43
وباإلشارة إىل الدراسة اليت أجرهتا األمم املتحـدة بـشأن          . أشكال العنف ضد األطفال   

 : توصي اللجنة الدولة الطرف باآليت ،)A/61/299( العنف ضد األطفال

أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ التوصيات املنبثقة عن الدراسة مع             )أ(  
راعاة النتائج والتوصيات املنبثقة عن املشاورات اإلقليمية لبلدان غرب ووسط أفريقيـا            م
وبـصفة خاصـة،   ). 2005مايو / أيار25 إىل 23اليت أجريت يف باماكو يف الفترة من   (

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تويل اهتماماً خاصاً للتوصيات التالية

  حظر مجيع أشكال العنف ضد األطفال •

 يعزيز االلتزام والعمل على الصعيدين الوطين واحمللت •

 تشجيع القيم اخلالية من العنف ومحالت التوعية •

 تعزيز قدرات مجيع من يعملون مع األطفال ومن أجلهم •

 كفالة املساءلة وإهناء اإلفالت من العقاب؛  •

أن تستخدم توصيات الدراسة كأداة للعمل باالشتراك مع اجملتمع املدين            )ب(  
 سيما بإشراك األطفال، لضمان محاية األطفال كافةً من مجيع أشكال العنف اجلسدي             وال

واجلنسي والنفسي، والسعي بنشاط إىل اختاذ إجراءات ملموسة وحمددة مبهل زمنية، ملنع            
 هذه األشكال من العنف وإساءة املعاملة والتصدي هلا؛

 دون انقطـاع  أن توفر خدمة خط هاتفي جماين من ثالثة أرقـام يعمـل         )ج(  
وشـركاء  ) اليونيـسيف (األطفال، بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للطفولـة         ملساعدة  
 ؛آخرين

املمثل اخلاص لألمني العـام      يف هذا الصدد من    التعاون التقين    أن تلتمس   )د(  
منظمة األمـم املتحـدة      و املفوضية السامية حلقوق اإلنسان   واملعين بالعنف ضد األطفال،     

وغريها من الوكاالت ذات الصلة ومنـها       ومنظمة الصحة العاملية    ) يونيسيفال(للطفولة  
منظمة العمل الدولية واليونسكو ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني، ومكتـب            
  .األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، فضالً عن الشركاء من املنظمات غري احلكومية
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ـ  (18 واملـادة    5املـادة    (ديلة الب البيئة األسرية والرعاية    -4   ) 2 و 1ان  ـالفقرت
 27، واملـادة    25، واملـادة    21إىل   19من  ، واملواد   11 إىل   9من   واملـواد

 ) من االتفاقية39واملادة ) 4الفقرة (

 البيئة األسرية     

لـسياسة  يف إطـار ا   ظمت  ُنالتثقيفية اليت   املناقشات  باهتمام  أحاطت اللجنة علما ب     -44
يف  احلياة األسرية، فضال عن اعتماد السياسة اجلنـسانية الوطنيـة         يف جمال    فللتثقيالوطنية  

ومع ذلك، فإن اللجنة تشاطر اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد          . 2009 هيولي/متوز
 الفقـرة   CEDAW/C/BFA/CO/4-5 ( اخلتامية ما أعربت عنه من شواغل يف مالحظاهتا      املرأة  
مة على السيطرة األبوية والقوالب النمطية العميقة اجلـذور         تفشي املواقف القائ  بشأن   )27

 ومن  ،وعلى الفتيات حتديدا  واألعراف والتقاليد اليت متيز ضد املرأة وتؤثر سلبا على األطفال،           
ملمارسة اليت تقضي بأن األطفال حق لألب فقط، واستمرار تعدد الزوجـات، وزواج              ا بينها

املهر، واملمارسات اليت حتول دون أن      دفع   و ني أو أكثر  شقيقتأخيه والزواج ب  أرملة  من  الرجل  
 إزاء نطاق انتشار    قلقبالاللجنة  تشعر  كما  . أن يرثن أزواجهن  دون  تتملك النساء األراضي و   

  . عنف املرتيل يف الدولة الطرفال

 الوطنية تها اجلنسانيةحتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان التنفيذ الفعال لسياس   -45
 تثقيفيـة بـرامج   على إعداد    الوطنية للتثقيف من أجل احلياة األسرية، و       تهاوتعزيز سياس 

 العادات والتقاليد التمييزية واملواقف اليت تـستند         تتحدى لآلباء واألطفال موجهة  حمددة  
عـزز  وت يف األسرة    النساء والفتيات إىل القوالب النمطية فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات        

كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على تثبيط       . ات بني الوالدين  املساواة يف تقاسم املسؤولي   
ممارسة تعدد الزوجات من خالل تطبيق تدابري قانونية وإدارية وتنظيم محالت توعية بشأن             

اختاذ مجيـع التـدابري     كما حتث اللجنة الدولة الطرف على       . آثاره السلبية على األطفال   
  .الالزمة ملكافحة العنف املرتيل

  احملرومون من بيئتهم األسريةاألطفال    

للحفـاظ  اخلدمات اليت تقدمها مديرية محاية األطفال واملراهقني        ما ب  اللجنة عل  حتيط  -46
ممن يعانون أوضاعا صـعبة، وكـذلك       املراهقني  إعادة إدماج    املعرض للخطر و   الطفل على

ني واألمهـات   وإدماج األطفال املُسّيب  ستقبال  ، ال 2008بافتتاح مرفق جديد يف العاصمة يف       
 يف الدولـة    اليتامىتزايد عدد األطفال    ومع ذلك، فإنه على الرغم من        .الشابات املكروبات 
ديثـة  احلظـاهرة   الاإليدز، فضال عن    /فريوس نقص املناعة البشرية   بسبب  الطرف، وال سيما    

بل للطرد من ق  الفتيات يف سن املراهقة     تعرض  التخلي عن األطفال حديثي الوالدة و     املتمثلة يف   
  :ما يليمحلهن، تالحظ اللجنة بقلق بسبب أسرهن 
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ـ     ىرعاليت ت ؤسسات  املمعظم  إن    )أ(   ة أسـرية هـي      األطفال احملرومني من بيئ
 إشرافها؛ من متويل الدولة الطرف وال حتظى سوى بقدر حمدود من مؤسسات 

غريهم من  اإلطار القانوين الذي ينظم فتح املؤسسات اليت ترعى األيتام و         إن    )ب(  
 ؛  بعد يتم اعتمادهيها ملاألطفال الضعفاء وعملها واإلشراف عل

 األطفال يوضعون بصورة متزايدة يف تلك املؤسسات بدال من وضعهم         إن    )ج(  
 ؛ شبيهة باألسرةيف بيئة 

  . ودور األيتاماحلاضنة ألسر ين ل حمدود ومتويالادعمالدولة الطرف تقدم إن   )د(  

 : ا يليمبتوصي اللجنة الدولة الطرف   -47

 هلـذه   أن تسارع إىل وضع استراتيجية فعالة للرعاية البديلة ونظم رصد           )أ(  
الـواردة يف  ، على أن تراعي يف ذلك املبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لألطفـال            الرعاية

 ؛ 2009 نوفمرب 20يف  عتمدلذي ا ا64/142قرار اجلمعية العامة 

نوين وتنظيمي لفتح املؤسـسات الـيت       أن ُتعجِّل باعتماد وتنفيذ إطار قا       )ب(  
، وضمان  يهاعملها واإلشراف عل  ضمان سري   األطفال الضعفاء و  غريهم من   ترعى األيتام و  

 ؛ الطفولة وتفتيشهادور األيتام ودور الدوري جلميع ستعراض اال

دعم أشكال الرعاية األسرية البديلة املتاحة لألطفال احملرومني        تتعزز و أن    )ج(  
 بغية تقليل اللجوء إىل الرعاية يف املؤسسات؛ مبا يف ذلك الكفالة بوية، من الرعاية األ

، يف مجلة جمـاالت منـها أحكـام         نيالكافيوالتدريب  توفر التمويل   أن    )د(  
  ملقدمي الرعاية لألطفال وملوظفي مؤسسات الرعاية البديلة؛ ،االتفاقية

 التبين    

لوضع حـد ملمارسـات   مت اختاذها مة تدابري هاوجود تالحظ اللجنة مع القلق عدم    -48
 وتعريضهم لشىت أنواع االعتداء     ألطفال كخدم يف املنازل   ااستغالل  تعين   غالبا ما    يت ال التعهيد
كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم إحراز الدولة الطرف تقدما كافيا يف جمـال تنفيـذ               . والعنف

اليت  التبين على الصعيد الدويل      بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال      33اتفاقية الهاي رقم    
 على وجه اخلصوصتالحظ اللجنة كما . السيما تنفيذ مبدأ التبعيةودخلت الدولة طرفا فيها،   

مـا  املصاحل الفضلى للطفل يف االعتبار في     وضع  على ضرورة   تنص  عدم وجود أحكام قانونية     
 . ان الطبيعيان على التبينالالزمة لكي يوافق الوالدمدة احلد األدىن لل وعلى اتتقييمجيري من 

 )35، الفقرة   CRC/C/15/Add.193(توصيتها السابقة   التأكيد على    اللجنة   تكرر  -49
 وضع حد ملمارسات    إىلاختاذ مجيع التدابري الالزمة اليت هتدف       بعلى وجه السرعة    بالقيام  
ع التـبين   حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتشجي         كما  . التعهيد

لكي ال ينظر يف التبين علـى املـستوى   " مبدأ التبعية "احمللي وكفالة احترام    على املستوى   
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وعالوة على ذلك،   . الدويل إال بعدما تكون مجيع سبل الرعاية احمللية البديلة قد استنفدت          
 بشأن محاية   33اتفاقية الهاي رقم    حتث اللجنة الدولة الطرف على مواءمة تشريعاهتا مع         

  .يلطفال والتعاون يف جمال التبين على املستوى الدواأل

  واإلمهالاإليذاء    

سـرية  األبيئة  اليف  م  إمهاهلوألطفال  تفشي إيذاء ا   إزاء   البالغتعرب اللجنة عن قلقها       -50
حتيط اللجنـة علمـا     وبينما  . ذه املشكلة للتصدي هل  اليت مت اختاذها  وإزاء عدم كفاية التدابري     

، فإهنا تـشعر    2002يف واغادوغو يف عام     قبال األطفال ضحايا االعتداء     بافتتاح مركز الست  
 وضـع عدم  إزاء  وجه خاص إزاء عدم وجود تشريعات حمددة بشأن العنف املرتيل، و          بالقلق ب 

 احلـصول علـى     ميكنـهم وعدد األطفال الذين    مناسبة لألطفال   تقدمي الشكاوى   لإجراءات  
كما تشعر  . ال يزال حمدودا جدا   وهو عدد   دماج  إلالرعاية النفسية والتأهيل وإعادة ا    خدمات  

 مـن   يتـبني اللجنة بالقلق إزاء إفالت املسؤولني عن إساءة معاملة األطفال من العقاب كما             
 .  وهي احلاالت اليت مل تفض إىل أي حماكمة عنهااليت أبلغت الدولة الطرُف اللجنةَاحلاالت 

 : لي القيام مبا يحتث اللجنة الدولة الطرف على  -51

تقييم نطاق وطابع وأسباب اإلساءة إىل األطفال وإمهاهلم بغية اعتمـاد             )أ(  
 استراتيجية شاملة؛ 

على احلقوق يعاجل ظاهريت االعتداء على       إطار قانوين شامل وقائم   اعتماد    )ب(  
 ؛  والعنف املرتيلاألطفال وإمهاهلم

واإلمهـال  ة املعاملة   إساءب وجود نظام فعال لتلقّي التقارير املتعلقة        كفالة  )ج(  
 ؛ تراعي شعور الطفلورصدها والتحقيق فيها بطريقة

علـى  عقوبات  وفرض  يف حاالت االعتداء واإلمهال     إجراء حتقيق عاجل      )د(  
 جلناة؛ 

م محالت توعية، مبشاركة األطفال، ملنع ومكافحة ظاهريت االعتداء         يتنظ  )ه(  
 على األطفال وإمهاهلم؛

 الدعم النفسي والقانوين لألطفـال ضـحايا االعتـداء أو           كفالة تقدمي   )و(  
 اإلمهال؛ 

 24 و 23واملـواد   ) 3الفقرة   (18 واملادة   6املادة  (الصحة األساسية والرفاه      -5  
  ) من االتفاقية) 3 إىل 1  منالفقرات (27 واملادة 2و
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 ن واألطفال املعوق    

نون واسـتراتيجية بـشأن     ماد قا بالعمل يف الوقت احلايل على اعت     حتيط اللجنة علما      -52
تحقيق تكـافؤ الفـرص     ل جلنة متعددة القطاعات     فضال عن إنشاء  محاية األشخاص املعوقني،    

 جهودا قد  حني تالحظ اللجنة أن      ففيومع ذلك،   . 2005لألشخاص ذوي اإلعاقة، يف عام      
ن ألقلقهـا   هنا تعرب عن    ذوي اإلعاقة، فإ  ألطفال  فرص التعليم ل   ت لتوفري الدعم املايل و    ذلُب

ـ   التعليم والعمـل    وعلى الرعاية الصحية املالئمة     األطفال املعوقني   حصول  فرص   ت مـا زال
اليت قام هبـا ائـتالف      على الرغم من الدعوة القوية      بالقلق ألنه   تشعر اللجنة   كما  . ةحمدود

مجعيات النهوض باملعوقني، مل يتم مجع أي بيانات تتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقـة أثنـاء               
 حيول دون   هو ما سباب اإلعاقة، و  أل أي دراسة    ومل يتم إجراء   2006 لعام   د السكاين تعداال

 . املالئمةالرعاية توفري لوقاية ويف جمال االتخطيط الفعال 

 التوصيات السابقة للجنـة   حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تستعرض بعناية           -53
)CRC/C/15/Add.193   بـشأن  واسـتراتيجيتها    اوهناعتماد قان وتنفذها لدى   ) 47، الفقرة 

 : وعلى أن تقوم مبا يلياألشخاص املعوقني، 

 أسباب اإلعاقة يف الدولة الطرف؛ طبيعة ودراسات لتقييم إجراء   )أ(  

ن استعمال بيانات مناسبة وشاملة يف وضع السياسات والـربامج          اضم  )ب(  
 اخلاصة باألطفال املعوقني؛ 

ن حيث إمكانية حصوهلم على الرعاية      استعراض حالة األطفال املعوقني م      )ج(  
 ؛ة واخلدمات التعليمية وفرص العملالصحي

ختصيص املوارد الكافية لتعزيز اخلدمات املخصصة لألطفـال املعـوقني            )د(  
 وتقدمي الدعم ألسرهم وتدريب املهنيني العاملني يف هذا امليدان؛ 

ب املدرسـني   يتدرو التعليم العادي    اإلدماج يف تعزيز سياسات وبرامج      )ه(  
  املعوقني؛إمكانية الوصول إىل املدارس لألطفال وإتاحة 

 قوق اإلنسان لألطفال املعوقني؛ حبتوعية السكان   )و(  

التماس املساعدة من جهات من بينها اليونيـسيف ومنظمـة الـصحة              )ز(  
  ة؛العاملي

بـشأن حقـوق األطفـال      ) 2006(9مراعاة تعليق اللجنة العام رقم        )ح(  
  .املعوقني
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 الصحة واحلصول على اخلدمات الصحية    

الدولة الطرف، ومن بينها اعتماد اخلطة      تبذهلا   اجلهود اليت    التقديرتالحظ اللجنة مع      -54
فضال عن زيادة املوارد املخصصة لتطوير قطـاع        ) 2010-2001(الوطنية للتنمية الصحية    

فيض معدل وفيـات األمهـات      ختما أدت إليه، إىل      في تأدوهي الزيادة اليت    الرعاية الصحية   
حتـصني  مـستوى   والُرضَّع وحتسني الوضع الغذائي لألطفال دون سن اخلامسة، وحتـسني           

 : ألنقلقة ما تزال اللجنة غري أن . األطفال

 ؛ ما زال مرتفعا وإن كان يف تناقصعدل وفيات األمهات والُرضَّع م  )أ(  

 ا وعالجه االوقاية منه  هي أمراض ميكن  األسباب الرئيسية لوفيات األطفال       )ب(  
 باللقاحات؛ اتقاؤها  املالريا وأمراض اجلهاز التنفسي واإلسهال واألمراض اليت ميكن مثل

مجيع أحناء البلد، وخاصة يف     يف  ستويات عالية   سوء التغذية ما زال منتشرا مب       )ج(  
 املناطق الشمالية؛ 

 يستفيد منـها    الاخلدمات الصحية غري كافية من حيث التغطية واجلودة، و          )د(  
 ؛  بالشكل الكايفالفقراء والفئات الضعيفة

طبيعية  رضاعةيرضعون   يف املائة فقط من األطفال حتت سن ستة أشهر           19  )ه(  
 . خالصة

توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة إعطاء األولوية لتخصيص املوارد املاليـة             -55
ال يف احلصول على اخلـدمات      والبشرية لقطاع الصحة، ضماناً لتكافؤ فرص مجيع األطف       

الصحية اجليدة، مبن فيهم األطفال الذين يعيشون يف أشد األقاليم حرمانـاً ويف أقـصى               
وفضالً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لتحـسني           . أطراف البلد 

  :حالة األطفال الصحية وبالقيام بأمور منها على وجه اخلصوص

اعدة الطبية والرعاية الصحية الـضروريتني جلميـع        مواصلة تأمني املس    )أ(  
  األطفال، مع التركيز على تطوير خدمات الرعاية الصحية األساسية؛

وفيات الرضع واألطفال، خاصـة     لزيادة خفض معدالت     هادوتعزيز جه   )ب(  
بالتركيز على التدابري الوقائية وعلى العالج، مبا يف ذلك حتـسني مـستويات التطعـيم،               

رب املأمونة، وإدارة التعامل مع     شتغذية والشروط الصحية، وزيادة إتاحة مياه ال      وحتسني ال 
 األمراض املعدية واملالريا؛ 

زيادة جهودها ملواصلة احلّد من الوفيات النفاسية يف مجيع أحناء البلد، مبا              )ج(  
حق يف ذلك تعميم اإلجراءات احملددة اهلادفة إىل احليلولة دون حدوث حاالت الرتيف الال    

 للوضع وغريه من األسباب الرئيسية لوفاة األمهات؛
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مواصلة جهود التحصني، بطرق من بينها حتسني أنشطة التوعية وتطعيم            )د(  
األطفال املنقطعني عن الدراسة والتنفيذ الفعال جملموعة أنشطة التدخل املتكاملة برمتها يف            

 مجيع القطاعات الصحية؛

تمع على املعلومات والتثقيف يف جمـال       ضمان حصول مجيع شرائح اجمل      )ه(  
 املتعلقة بصحة الطفل وتغذيته، مبا يف       األساسيةالصحة ودعمها يف االستفادة من املعارف       

ذلك مزايا االعتماد على الرضاعة الطبيعية دون غريها حىت يبلغ الرضيع ستة أشهر مـن               
 العمر؛

 .  العامليةالتماس املساعدة التقنية من اليونيسيف ومنظمة الصحة  )و(  

 صحة املراهقني     

  والقانون رقم  ،2008يف عام    تالحظ اللجنة بارتياح اعتماد سياسة وطنية للشباب        -56
049-2005/AN   لصحة اإلجنابية وخطـة    واملتعلق با  2005ديسمرب  /كانون األول  22املؤرخ

ء ومع ذلك، فإن اللجنة تعرب عن بالغ قلقها إزا). 2008-2004( لتحسني صحة الشباب
إزاء  و ،لعمليات إجهاض غري آمنة وسرية    بني املراهقات نتيجة اخلضوع     ارتفاع عدد الوفيات    

االتصال اجلنسي، مبـا يف ذلـك فـريوس نقـص املناعـة             املنقولة ب األمراض  ازدياد تفشي   
 .  املراهقنيبنياإليدز، /البشرية

بـشأن  ) 2003(4 اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل تعليق اللجنة العام رقم           توجه  -57
اللجنة املعنيـة بالقـضاء     وتتفق مع   صحة املراهقني ومنوهم يف إطار اتفاقية حقوق الطفل         

، CEDAW/C/BFA/CO/4-5)اخلتاميـة   التوصية يف مالحظاهتـا     التمييز ضد املرأة يف      على
 الدولة الطرف توفر خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابيـة، مبـا يف             حتسن بأن) 36الفقرة  

ـ   التثقيفسرة، وتعزيز توافر خدمات منع احلمل، وتعزيز        ذلك تنظيم األ    ه اجلنسي املوج
للفتيات والفتيان، مع إيالء اهتمام خاص ملنع حاالت احلمل املبكر واألمـراض املنقولـة              

 ىل إعادة النظر يف تشريعاهتا املتعلقة     إكما تدعو اللجنة الدولة الطرف      . نسيباالتصال اجل 
 . املصاحل الفضلى للمراهقات احلوامل ضمان وصا بغيةخصو، باإلجهاض

 املمارسات التقليدية الضارة    

 مستويات الدولة يف جمال مكافحة تشويه األعـضاء         رفعااللتزام على أ  ب اللجنة   تشيد  -58
هاتفي مباشر  ، مبا يف ذلك إنشاء خط        هبا ، واملبادرات التكميلية اليت تضطلع    )التناسلية لإلناث 
 اللجنة ال تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار انتشار تشويه األعضاء           غري أن . وطينعلى الصعيد ال  

الرضع، وخاصة يف   من  إلناث  معدالت تشويه األعضاء التناسلية ل    ، وارتفاع    لإلناث التناسلية
ويه األعـضاء   يف حق من يقومون بتش      اليت ُتتَّخذ  وإزاء ضعف مستوى اجلزاءات   مشال البالد،   

على الرغم من ارتفاع معدل الزواج      ألنه  قلق بالغ   جنة تشعر ب  كما أن الل  . التناسلية لألطفال 
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ملنـع هـذه املمارسـات      اليت مت اختاذها    دابري  كانت الت املبكر والقسري يف الدولة الطرف،      
 .  عليها، حمدودةعاقبةامل وهاوحظر

  : تقوم مبا يليتناشد اللجنة الدولة الطرف أن  -59

إلناث يف مجيع   عضاء التناسلية ل  تشويه األ مواصلة جهودها للقضاء على       )أ(  
تـشويه  كافحة  مبأراضيها، وال سيما عن طريق حتسني التنسيق بني األنشطة ذات الصلة            

ومواصـلة  إنزال العقوبة املناسبة هبم     إلناث، وضمان مقاضاة اجلناة و    األعضاء التناسلية ل  
 إلناث؛ سلية لبتشويه األعضاء التناجهود التوعية لتغيري املفاهيم الثقافية املرتبطة 

تـشويه األعـضاء     التعاون مع البلدان اجملاورة يف املنطقة ملكافحة         تعزيز  )ب(  
 إلناث؛ التناسلية ل

تنفيذ التدابري الالزمة لضمان حظر املمارسات الزواج التقليدي، مبـا يف             )ج(  
 اعتمـاد وتنفيـذ      بينها األطفال من خالل مجلة أمور    بذلك الزواج القسري، واليت تضر      

 شريعات املناسبة؛ الت

تنظيم محالت توعية، وخباصة بني الزعماء التقليديني احملليني، تتناول األثر            )د(  
 السليب للزواج املبكر والقسري، وخباصة على الفتيات؛ 

 . وى للفتيات الفارات من الزواج القسري واملبكرآتوفري م  )ه(  

 )اإليدز(كتسب متالزمة نقص املناعة امل/فريوس نقص املناعة البشرية    

ملكافحـة  ) 2010-2006(ارتياح اعتماد إطار استراتيجي وطين      بتالحظ اللجنة     -60
اإليدز، وإنشاء جملس وطين ملكافحة فـريوس نقـص املناعـة           /فريوس نقص املناعة البشرية   

نفسه، واعتماد إطار استراتيجي لأليتام واألطفـال الـضعفاء         رئاسته ب  الرئيس   يتوىل البشرية
ارتياح االخنفاض املستمر يف معدل انتـشار فـريوس         بتالحظ اللجنة   و). 2005-2014(

 : بالقلق إزاءعر بيد أهنا تشالوطين، على املستوى نقص املناعة البشرية 

نقـص املناعـة     يف املائة فقط من األطفال املصابني بفريوس         10حصول    )أ(  
وإحجام األسر  الرعاية هلم   لتقدمي   هياكل صحية    توفر الرعاية الطبية بسبب عدم      البشرية على 
 ؛ للفحصأطفاهلم عن إخضاع 

اليت حيظى هبا السكان يف جمال الوقاية مـن         تغطية  استمرار تدين مستوى ال     )ب(  
حـاالت  مـن   العدد احملدود جدا     و ، من األم إىل الطفل    فريوس نقص املناعة البشرية   انتقال  

 ة؛ التشخيص املبكر إلصابة الرّضع بفريوس نقص املناعة البشري

  ؛ للوصمفريوس نقص املناعة البشرية املصابني باألطفال استمرار تعرض   )ج(  
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مـع  جباخلطة االستراتيجية لأليتام واألطفال الضعفاء      عدم التمهيد العتماد      )د(  
 املعـيلني طفـال   األيهم  فن  مب فريوس نقص املناعة البشرية      عن األيتام من جراء   بيانات دقيقة   

 ؛ همسرأل

تنسيق اخلدمات املقدمة لأليتـام واألطفـال        ما يزال يطبع     الضعف الذي   )ه(  
 ؛ الضعفاء

 فـريوس نقـص املناعـة       بـشأن   واآلباء ألطفالانعدام التوعية الكافية ل     )و(  
وقائية، مثـل   التدابري  الاإليدز، مبا يف ذلك طرق انتقال فريوس نقص املناعة البشرية و          /البشرية

 . املراهقني للرفاالتاستخدام 

بشأن فريوس نقـص املناعـة      ) 2003( 3ارة إىل تعليق اللجنة العام رقم       باإلش  -61
املبادئ التوجيهية الدولية بشأن فريوس نقـص املناعـة         واإليدز وحقوق الطفل،    /البشرية
 : ا يليمب الدولة الطرف توصي فإن اللجنة ،اإليدز وحقوق اإلنسان/البشرية

 ؛ ته وجمانيسةاملضاد للفريوسات العكوكفالة تعميم العالج   )أ(  

على التدريب الطيب   نطاق  لتوسيع املرافق وتوسيع    املتخذة  تعزيز التدابري     )ب(  
 ؛  ومعاجلة األطفال املصابني بهتشخيص فريوس نقص املناعة البشري

نع التمييز ضد األطفال املصابني بفريوس نقـص املناعـة      اجلهود مل تعزيز    )ج(  
 اإليدز؛/املناعة البشريةأو املتضررين بسبب فريوس نقص /البشرية و

تعزيز جهودها من أجل منع انتقال الفريوس من األم إىل الطفل وحتسني              )د(  
 د؛ اء البالرجأسائر توافر وسائل منع احلمل يف 

اختاذ خطوات جلمع بيانات مصنفة بشأن انتشار فريوس نقص املناعـة             )ه(  
 ميكـن اسـتخدامها     فريوس،وبشأن اليتامى بسبب ال   اإليدز يف الدولة الطرف،     /البشرية

 ؛عداد وتنفيذ ورصد السياسات والربامجإل

اإليدز، /إشراك األطفال يف برنامج مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية          )و(  
وال سيما بكفالة إيالء مزيد من االهتمام ملـسألة األطفـال وفـريوس نقـص املناعـة                 

 اإليدز؛/البشرية

  .ئي لأليتام بسبب اإليدزحتسني مستوى الدعم احلمائي والوقا  )ز(  

 احلق يف التمتع مبستوى معيشي الئق    

محاية األسرة والنهوض هبا يف عام من أجل لعمل  لترحب اللجنة باعتماد خطة وطنية        -62
قلق  غري أن اللجنة تالحظ ب     .احاليتها  غاصي اليت جتري     التنمية تسريعستراتيجية  با، و 2008

يعيـشون يف فقـر مـدقع،       ما زالوا    الدولة الطرف    أن نسبة كبرية من األسر واألطفال يف      
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لـضمان  لعـدم وجـود نظـام    إزاء كما تشعر اللجنة بالقلق  . سيما يف املناطق الريفية    وال
بـرامج املـساعدة    وإزاء استمرار قصور التغطية اليت تتيحهـا        طرف  الدولة  الاالجتماعي يف   

 .  املتوفرةاالجتماعية

حتث اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودهـا         من االتفاقية،    27 للمادة   طبقا  -63
تعزيز باإلدراج التام ل  وتوصي اللجنة   . لرفع مستوى معيشة سكان الريف واحلضر الفقراء      

األولوية إلنشاء نظام   ، وبإعطاء   لتنميةتسريع ا ومحاية حقوق مجيع األطفال يف استراتيجية       
احملرومني اقتـصاديا    لألطفالْين  املاديني املقدَّم الدعم  و املساعدة   وزيادةضمان اجتماعي   

 حتث اللجنة الدولة الطرف على تقدمي معلومـات دقيقـة عـن تنفيـذ             كما  . وأسرهم
  .تنمية يف تقريرها الدوري املقبللتسريع الاستراتيجيتها 

 ) من االتفاقية31 و29 و28املواد ( التعليم واألنشطة الترفيهية والثقافية  -6  

 ب املهين والتوجيهالتعليم مبا يف ذلك التدري    

، والعمل منذ   تثين اللجنة على اعتماد خطة العشر سنوات التنموية للتعليم األساسي           -64
الزيـادة املـستمرة يف      والتوجيه، و  إعداد سياسية وطنية للتدريب املهين    ، على   2009عام  

ـ     يناتحتس إدخال    إىل ىأدهو ما   خمصصات امليزانية لقطاع التعليم، و     ل فيما يتعلـق باهلياك
التعليم ما قبل املدرسي    االبتدائية وب املدارس  التسجيل يف   املدرسية وتوظيف املعلمني، ومعدل     

 : بالقلق ألنتشعر غري أن اللجنة . فضال عن إلغاء الرسوم املدرسية

   للغاية؛ االلتحاق باملرحلة االبتدائية ال يزال منخفضمعدل ا  )أ(  

فقط هي كل ما خيصص لقطـاع       ايل   يف املائة من الناتج احمللي اإلمج      2.8  )ب(  
دفع مقابل عن األدوات املدرسية، األمر الذي حيد من         األسر ما زالت تتحمل     ألن  التعليم، و 
  ؛ على فرص تعليم فعليةاألطفالحصول 

يتعرضون ألشكال خطرية من العنـف اجلـسدي والنفـسي يف           األطفال    )ج(  
  داء اجلنسي من قبل املعلمني؛خلطر االعت بينهم معرضات الفتيات خاصة وأناملدارس، 

 معدل التسجيل يف املستوى الثانوي يظل ضئيالً جداً؛  )د(  

فيما فرص احلصول على التعليم     ما يتعلق ب  في  كبرية ما زالت قائمة    مثة فوارق   )ه(  
 املناطق احلضرية والريفية، وبني الفتيات والفتيان؛ بني بني األقاليم و

 مستوى مقبول؛ ملدرِّسني مل تتراجع بعد إىلنسبة عدد الطالب إىل عدد ا  )و(  

 ؛ شديدة االرتفاع األمية ال تزال معدالت  )ز(  

  ألقلية من األطفال فقط؛ غري متاح إال التعليم املهين والتدريب   )ح(  
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 . ال يزال متدنيا للغايةالطفولة املبكرة واملرافق اخلاصة بربامج ال يف االنتظام  )ط(  

 : الطرف مبا يليتوصي اللجنة الدولة   -65

تعزيز جهودها من أجل ضمان حصول مجيع األطفـال علـى التعلـيم               )أ(  
مدارس جديـدة، وتوسـيع     وإنشاء   بناء   طريقن  عاالبتدائي اإلجباري واجملاين وال سيما      

 ؛ هموتدريبمن املعلمني لتعليم، وتوظيف مزيد اهلياكل األساسية ل

زيادة النـسبة   من خالل   يم العام   ضمان توفري التمويل الكايف لنظام التعل       )ب(  
  لناتج احمللي اإلمجايل؛ من ااملئوية املخصصة لقطاع التعليم 

وضع استراتيجيات ملنع حدوث العنف اجلنسي يف املـدارس واملـصاحل             )ج(  
لكشف عن أدلة التعرض لإليذاء واإلبالغ عنها، وضمان إجراء تفتيش كامـل            لالصحية  

 ؛  التحقيقات اليت ُتجرى على نطاق واسعومباغت للمرافق املدرسية وإشهار

زيادة عدد املقاعد ومعدالت التسجيل     الرامية إىل   تدابري  المواصلة اختاذ     )د(  
 يف التعليم الثانوي وتيسري احلصول على التعليم الثانوي؛

تقليص الفوارق بني األقاليم فيما يتعلق بنيل التعليم وبالتمتع بـاحلق يف              )ه(  
 مالً؛التعليم متتعاً كا

توسيع نظام مؤسسات التدريب املهين وضمان إتاحـة االلتحـاق هبـا              )و(  
  لألطفال الذين ينقطعون عن املدارس؛ 

زيادة فرص االستفادة من برامج التنشئة والتعليم يف الطفولة املبكرة، مبا             )ز(  
 يف ذلك برامج اجملتمعات احمللية وبرامج اآلباء، يف مجيع أقاليم الدولة الطرف؛

بـشأن أهـداف التعلـيم      ) 2001( 1مراعاة تعليق اللجنة العام رقم        )ح(  
 .بشأن إعمال حقوق الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة) 2005( 7والتعليق العام رقم 

) ب(الفقرتان   (37 واملادة   40 و 39 و 38 و 22املواد   (تدابري احلماية اخلاصة    -7  
  )فاقية من االت36 إىل 32  من واملواد30واملادة )) د(و

 ن إىل بلداهنمواألطفال املعاد    

 آالف   الدعم إىل  ميدتق ل املتخذةتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء عدم كفاية التدابري            -66
 وإىل  2004 و 1999من كوت ديفـوار بـني عـامي         الذين أُعيدوا إىل بلداهنم     األطفال  
 أشكال الصدمات   ا العديد من  الذين أُعيدوا وعانو  ن األطفال   ألوتشعر اللجنة بالقلق    . أُسرهم

 اللجنة القلـق ألن األطفـال       يساوركما  . االجتماعية-املساعدة النفسية مل ُتقدم هلم    النفسية  
 احملدودةأسرهم قدرة سوء التغذية ويرجع ذلك أساسا إىل من العائدين يعانون من فقر مدقع و
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كان  يتفكك األسر ن ال وتشعر اللجنة بالقلق أيضا أل    . األراضي يف الدولة الطرف   حيازة  على  
ة حيـث   حاضـن أسر  العائدين للعيش يف كنف     األطفال  من نتائجه التحاق نسبة كبرية من       

 . يتعرضون ملختلف أشكال العنف واإلمهال

إدمـاج األسـر    حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ إجراءات ملموسة لدعم            -67
  :واألطفال العائدين وعلى القيام مبا يلي بوجه خاص

وارد البشرية واملاليـة    بامل اخلدمات االجتماعية    تزويد الدوائر اليت تقدم     )أ(  
ـ ة  لنفسيلتمكينها من إدماج األطفال العائدين من الناحية ا       الالزمة   بـصورة   ةواالجتماعي
 ؛ فعالة

 عيش حياة كاملة وكرمية؛ لتعلى األراضي األسر العائدة  حصول كفالة  )ب(  

 بلـداهنم كافحة وصم األطفـال العائـدين إىل        اختاذ التدابري الالزمة مل     )ج(  
  اندماجهم يف جمتمعاهتم؛ وتشجيع

التماس املساعدة يف هذا الصدد من مفوضية األمم املتحـدة لـشؤون              )د(  
 . الالجئني واليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية يف هذا الصدد

 االستغالل االقتصادي، مبا فيه عمل األطفال    

واملتعلـق   2008 مايو/ أيار 13 املؤرخ   AN/2008-028نون رقم   ترحب اللجنة بالقا    -68
ي نوع من أنواع االستخدام أو العمل        عاما سنا دنيا أل    16الذي حدد   بإصدار قانون العمل    

 إزاءومع ذلك، تعرب اللجنة عـن القلـق         . سن التعليم اإللزامي  متوائما مع   بالتايل  جعله  و
 : يلي ما

 ممارسة شائعة يف مجيع أحناء الدولة الطرف،        لميثاستغالل عمل األطفال    إن    )أ(  
 يف   سنة 14و سنوات 5 يف املائة من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني          47 حيث يشارك 

 معظمهم يف القطاع الزراعي؛ يعمل قتصادي، واالط االنش

االستغالل االقتصادي يف   ل بغرض   لهجرة واالجتار باألطفا  االنتشار الواسع ل    )ب(  
 مبيدات اآلفات؛ ملضار ن، حيث يتعرضون مزارع القط

خصوصا يف منـاجم    اليت يعمل يف ظلها األطفال،      طرية للغاية   اخلظروف  ال  )ج(  
شىت صـنوف    ل ت، يف أغلب األحيان،   الطفالاألمر الذي يعرض    الذهب وكخدم يف املنازل،     

 سيئة؛ العاملة امل

  غري الرمسي؛ آلية حلماية األطفال الذين يعملون يف القطاععدم وجود   )د(  

  عمل األطفـال   ملنع 2008يف عام   اليت ُوضعت   عمل  الخطة  عدم اعتماد     )ه(  
 ؛ حىت اآلن
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املوظفني املؤهلني ويف األمـوال  نقص يف الشرطة من ومفتشية العمل معاناة    )و(  
 .  بواليتيهمالالضطالعوالتدريب املناسبْين 

  :ما يليحتث اللجنة الدولة الطرف على   -69

ملنـع   2008العمل اليت وضعت يف عام       خطةاعتماد  ام دون إبطاء ب   القي  )أ(  
 ؛ استغالل عمل األطفال

العاملني يف   األطفال   هامناليت يعاين   إعطاء األولوية ملعاجلة حالة الضعف        )ب(  
 واألطفال الذين يعملون يف ظروف خطرة يف مزارع القطن؛ املرتلية اخلدمة 

) 1973( 138 منظمة العمل الدولية رقم      مواءمة تشريعاهتا مع اتفاقييت     )ج(  
بشأن حظر أسوأ أشكال عمل     ) 1999 (182بشأن احلد األدىن لسن االستخدام ورقم       

 ن الفورية للقضاء عليها، ووضع آليات حلماية األطفال العاملني، مب         واإلجراءاتاألطفال  
 ؛ رمسيال يف القطاع غري العاملون األطفال همفي

 حىت تضمن التنفيذ الفعال لقوانني عمل األطفال يف         تقوية مفتشية العمل    )د(  
 القطاعني الرمسي وغري الرمسي على حد سواء؛

 . مواصلة التماس املساعدة من منظمة العمل الدولية ومن اليونيسيف  )ه(  

 ارعوأطفال الش    

وهـو برنـامج يقـدم    ات،  املؤسسالتثقيفي خارج   تعزيز العمل   بحتيط اللجنة علما      -70
 وتعترب اللجنة . الذين يعيشون يف شوارع املدن الرئيسية يف الدولة الطرف        الفتيان  ىل  املساعدة إ 

ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها      . اإجيابيأمرا  ألطفال  اأيضا إنشاء جلنة وطنية حملاربة تسول       
 : إزاء األمور التالية

ة هلم  الفرص املتاح ن يعيشون يف الشوارع وحمدودية       األطفال الذي  عددتزايد    )أ(  
 الصحة والتعليم واخلدمات االجتماعية األخرى؛ خدمات لى ع صولحلل

 الشرطة واالعتداء   لقسوة رجال األطفال الذين يعيشون يف الشوارع      تعرض    )ب(  
 اجلنسي واالستغالل االقتصادي؛ 

احلماية الـيت يقـدمها     يعشن يف الشوارع من     الاليت  لبنات  عدم استفادة ا    )ج(  
 ؛في خارج املؤسساتبرنامج العمل التثقي

عدم كفاية املوارد املخصصة لربنامج العمل التثقيفي خارج املؤسـسات،            )د(  
ـ    الذين يعيشون يف الـشوارع    لألطفال  األمر الذي يقوض احلماية الفعالة        هموإعـادة تأهيل

  ؛ االجتماعيهمجادمإو
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علـى  الزعماء الـدينيون     همالذين جيرب الغاريبو    فئة تزايد عدد األطفال من     )ه(  
  إىل البلدان اجملاورة لنفس الغرض؛ م عرب نقلهمالتسول يف الشوارع، أو يتم االجتار هب

 . لتسول يف الشوارع حبجة التقاليدلالتوائم أطفاهلم آلباء اإرسال   )و(  

حتث اللجنة الدولة الطرف على دراسة أسباب ونطاق ظاهرة أطفال الـشوارع              -71
 : وضمان ما يلي

لشوارع على القدر الكايف من التغذية وامللبس واملأوى        حصول أطفال ا    )أ(  
والرعاية الصحية وفرص التعليم، مبا فيها التدريب املهين والتدريب على املهارات احلياتية، 

 دعماً لنموهم الكامل؛

خدمات  وعلى   من قسوة الشرطة  ة  ماي احل حصول أطفال الشوارع على     )ب(  
 أعمال العنـف ضـد أطفـال الـشوارع          وضمان مالحقة مرتكيب  التصاحل مع أسرهم    

 ومعاقبتهم؛ 

برنامج العمل التثقيفي خارج املؤسسات للحماية وخدمات التعايف          ريوفت  )ج(  
 ؛يعيشون يف الشوارعالذين ميع الفتيان والفتيات وإعادة اإلدماج جل

العمل التثقيفي خارج املؤسسات ليتسىن     ختصيص موارد إضافية لربنامج       )د(  
  فعاال؛ تنفيذه تنفيذا

ألطفال بإعداد استراتيجية شـاملة     االلجنة الوطنية ملكافحة تسول     قيام    )ه(  
  إرسال األطفال للتسول يف الشوارع؛ عادةللحد من 

لتسول لالزعماء الدينيني واآلباء واألمهات الذين يرسلون األطفال      تقدمي    )و(  
 .  إىل العدالةالاالنتهاكات ضد هؤالء األطفباإلضافة إىل مرتكيب يف الشوارع، 

 االستغالل واإليذاء اجلنسيان    

 اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة         بينما ترحب   -72
 حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف املـواد اإلباحيـة              

فإهنـا  لعنف اجلنسي ضد األطفال،      ا تشملواعتماد خطة عمل وطنية ملكافحة االجتار بالبشر        
االجتـار   وتزايـد  بغاء األطفال يف مجيع مقاطعات الدولة الطرف         إزاء تزايد تعرب عن قلقها    

االستغالل عرب نقلهم من املناطق الريفية إىل املناطق احلضرية والبلدان اجملاورة بغرض            األطفال  ب
لشديد يف مـستوى اجلـزاءات      التدين ا  حيالكما تعرب اللجنة عن قلقها العميق       . اجلنسي

 . يستغلون األطفال جنسياشخاص الذين املفروضة على األ

 : توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -73
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تكثيف جهودها للتصدي لدعارة األطفال واالجتار باألطفال ألغـراض           )أ(  
 االستغالل اجلنسي؛ 

ائم اجلنسية يف حق    اختاذ مجيع التدابري املالئمة لضمان معاقبة مرتكيب اجلر         )ب(  
 ؛ اليت ارتكبوها تتناسب مع اجلرائم جزاءاتفرض رادعة بأطفال معاقبةً 

وصول األطفال ضحايا االستغالل أو اإليذاء اجلنسي إىل آليات جمانيـة             )ج(  
 وحصول األطفال الذين يبلِّغون عن االعتداء       لتقدمي الشكاوى تراعي احتياجات األطفال    

 ؛اجلنسي على الدعم

واصلة تنفيذ سياسات وبرامج مناسـبة لوقايـة األطفـال الـضحايا            م  )د(  
ومساعدهتم على التعايف وإعادة إدماجهم يف اجملتمع، وذلك وفقاً للوثائق اخلتامية املعتمدة            
يف املؤمترات العاملية األول والثاين والثالث ملكافحة االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال           

، باإلضافة إىل الوثائق اخلتامية الصادرة      2008 و 2001 و 1996اليت ُعقدت يف أعوام     
 . عن مؤمترات دولية أخرى تناولت هذا املوضوع

   بيع األطفال واالجتار هبم واختطافهم    

 بشأن مكافحة االجتار باألشخاص وما 2008-029 ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم     -74
ة العمل الوطنيـة ملكافحـة       وخط 2008مايو  /أيار 15املؤرخ   ،يتصل بذلك من ممارسات   

عـدة  أن  رتيـاح   مع اال وتالحظ اللجنة أيضا    . 2007أبريل  /االجتار باألشخاص يف نيسان   
 مع البلـدان اجملـاورة،   2006 و2004بني عامي   ُوقعت   األطراف   ةاتفاقات تعاون متعدد  

الذين يتم استرجاعهم بعـد اعتـراض       ألطفال  لوإنشاء جلان يقظة وإشراف، والعدد املتزايد       
  : ومع ذلك، تالحظ اللجنة أنه على الرغم من هذه اجلهود. لعدالةإىل اتقدميهم املتجرين هبم و

ومنها بغـرض تـسخريهم     االجتار باألطفال داخل الدولة الطرف      ال يزال     )أ(  
قطـاع  يف   و ،مناجم الذهب والكـسارات   السخرة يف    و ا جنسي مواستغالهلللعمل يف املنازل    

  واسع؛ على نطاق منتشرا  ،الزراعة

من وضحايا االجتار بالبشر، للتعرف على الشرطة أي جهد منهجي   ال تبذل     )ب(  
  يف الدعارة؛ اللوايت يعملن نساء والفتيات البينهم 

  األطفال؛ حبق املتجرين بجدا تصدر أحكام بسيطة   )ج(  

بلـدان  االجتار من األجانـب إىل      ضحايا  إلبعاد  بدائل قانونية   ُتقدم أي   ال    )د(  
  أو العقاب؛ املشقة  فيها يواجهون

 2007خطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار باألشـخاص لعـام          مل ُتنفذ     )ه(  
  . الكايفبشكل كاف بسبب عدم وجود التمويل 

  : توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -75
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اختاذ تدابري للتوعية والتثقيف من أجل منع حدوث االجتـار بالنـساء              )أ(  
اصة عن طريق دعم اجلهود اليت تبذهلا حالياً املنظمات غـري           وخبليه،  واألطفال والقضاء ع  

  احلكومية؛ 

، وال سيما من خـالل      األطفالحاالت االجتار ب  يف  كفالة سالمة التحقيق      )ب(  
لتعـرف علـى    جمال ا يف  االجتماعيني يف املؤسسات احلكومية      والعاملني   تدريب الشرطة 
  ضحايا االجتار؛ 

على ارتكـاب   لجناة وفرض العقوبات املناسبة     لنهجية  ضمان املالحقة امل    )ج(  
  هذه اجلرائم؛ 

بلدان قد يواجهون   غري اإلبعاد إىل    لضحايا األجانب   لبدائل قانونية   توفري    )د(  
  مجع بيانات شاملة؛ للوقاية والتصدي تتضمن  والعقاب، وإنشاء آلية إقليمية ةفيها املشق

طة العمل الوطنية ملكافحة االجتـار      توفري موارد كافية للتنفيذ الكامل خل       )ه(  
 باألشخاص؛ 

تعزيز جهودها لدعم التعايف البدين والنفسي جلميع ضـحايا البيـع أو              )و(  
  ؛ من األطفالاالجتار 

،  أعـداد  4-3إتاحة رقم هاتفي جماين يف مجيع أرجاء البلد، يتألف من             )ز(  
لدولـة  امنـاطق    يف أكثر    ويتيح االتصال باألطفال  ،  األطفال على مدار الساعة   ملساعدة  
لعمل هذا اخلط   ما يكفي من املوارد املالية والبشرية الالزمة        توفري  ، وضمان    بعدا الطرف

   .بشكل فعال

  إدارة شؤون قضاء األحداث     

 2004سـبتمرب   / أيلول 8املؤرخ   AN/2004-28باعتماد القانون رقم    ترحب اللجنة     -76
  خمتـصتني  ألطفال، وإنشاء حمكمـتني   ا من قضاة    بشأن تنظيم السلطة القضائية، وتعيني اثنني     

 محاية ألوية وحماكم االستئناف يف بوبو ديوالسو، وإنشاء اهليئات القضائيةقضاء األحداث يف ب
أن  تدريبا كافيـا، و    نيمدربغري  ألطفال  اقضاة  بالقلق من أن    تشعر  بيد أن اللجنة    . األطفال

نظام مل   اإلجراءات اليت حتكم سري ع     غيابحماكم قضاء األحداث ال تعمل بشكل فعال يف         
  : املخالفني للقانون كما تشعر اللجنة بالقلق ألن األطفال .قضاء األحداث

  حماكم البالغني يف مجيع أحناء الدولة الطرف؛ ال يزالون ميثُلون أمام   )أ(  

 االسـتفادة مـن     هماملساعدة القانونية، وبالتايل ال ميكن    ُتوفر هلم   نادرا ما     )ب(  
  عدة القانونية يف مراحل مبكرة من اإلجراءات؛ املسا

  لعدة أسابيع؛ احتجازهم لدى الشرطة ميكن   )ج(  
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  لفترات طويلة؛ يتعرضون لالحتجاز السابق للمحاكمة كثريا ما   )د(  

   سنة؛ 20إىل مدهتا السجن تصل ات بعقوبيتعرضون ل  )ه(  

  افق االحتجاز؛ مع البالغني يف مراكز الشرطة ومرال يزالون ُيحتجزون   )و(  

األطفـال  اصـة   خب يف االعتقال، و   مأسرهم أثناء وجوده  باالتصال  يفقدون    )ز(  
  ؛حمليةمرافق احتجاز د ووجمنازهلم بسبب عدم  بعيدا عن نسجنوالذين ُي

ـ    من التدابري التعليمية يف السجن       ونستفيدينادرا ما     )ح(   سهل إعـادة   الـيت ت
  . إدماجهم يف اجملتمع

لدولة الطرف مبواصلة جهودها لتحسني نظام قـضاء األحـداث       توصي اللجنة ا    -77
 من االتفاقية، فضالً عن قواعد األمم املتحـدة         40 و 39و) ب(37وفقاً ألحكام املواد    

ومبادئ األمـم املتحـدة     ) قواعد بيجني (النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث       
وقواعد األمم املتحدة بـشأن     ) ةمبادئ الرياض التوجيهي  (التوجيهية ملنع جنوح األحداث     

ومع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم      . )قواعد هافانا  (محاية األحداث اجملرَّدين من حريتهم    
قضاء األحداث، حتث اللجنة أيضاً الدولـة       حقوق األطفال يف إطار     بشأن  ) 2007(10

   :الطرف على ما يلي

ري عمل نظام قـضاء     ضروري لس الاعتماد النظام الداخلي    املسارعة إىل     )أ(  
قضاة متخصصني يف مجيع    والبدء يف تعيني    األحداث اجلديد يف واغادوغو وبوبو ديوالسو،       

  ؛ األقاليم

اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان إعادة النظر يف القضايا اجلنائية الـيت              )ب(  
تـسىن إنـشاء    تعين أطفاالً على يد قضاة تلقّوا تدريباً يف هذا اجملال وذلك يف انتظار أن ي              

  حماكم خاصة باألحداث يف مجيع األقاليم؛ 

توقيف مارسات  مبراقبة نشطة مل  ن والقضاة   ون العام واملدعيقوم  ضمان أن     )ج(  
  لدى الشرطة؛ األطفال وظروف احتجازهم 

ضمان عدم تطبيق إجراء االحتجاز إالّ كتدبري أخري وألقصر مدة ممكنة،             )د(  
  به؛ واستعراضه بصورة منتظمة هبدف سح

 بشأن املساعدة   2001للوائح الالزمة لتنفيذ املرسوم     الفوري  عتماد  اال  )ه(  
تأكد من تقدمي مساعدة قانونية كافية يف مرحلة مبكـرة مـن اإلجـراءات              الالقانونية و 
  القانونية؛ 

ضمان عدم تطبيق إجراء االحتجاز السابق للمحاكمـة إالّ يف اجلـرائم              )و(  
   بديلة يف اجلرائم األخرى؛ اخلطرية وضمان تطبيق تدابري
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طفال مـن مرافـق     اإلسراع يف اختاذ مجيع التدابري الالزمة إلخراج األ         )ز(  
  احتجاز الراشدين؛ 

  ؛ ازهمجخالل فترة احتضمان بقاء األطفال على اتصال بأسرهم   )ح(  

ضمان حصول مجيع األطفال احملرومني من حريتهم على التعليم والرعاية            )ط(  
  دهتم من مرافق تسلية؛ ية واستفاالصح

ضمان اتباع هنج وقائي متعدد القطاعات يف التصدي جلنوح األطفـال،             )ي(  
كدعم َدور األسر واجملتمعات احمللية، من أجل املساعدة يف القـضاء علـى الظـروف               
االجتماعية اليت تدفع األطفال إىل االحتكاك بنظام العدالة اجلنائية، واختاذ مجيع التـدابري             

  ؛لتجنُّب الوصماملمكنة 

التماس املزيد من املساعدة التقنية يف جمال قضاء األحـداث وتـدريب              )ك(  
الشرطة من الفريق املشترك بني الوكاالت املعين بقضاء األحداث الذي يضم مكتب األمم 
املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية واليونيسيف ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنـسان           

  . وميةومنظمات غري حك

   التصديق على الصكوك الدولية واإلقليمية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -8  

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم من غري إبطاء تقريريها األوليني مبوجب               -78
وهي تشجع الدولة الطرف أيضاً علـى       . الربوتوكولني االختيارين التفاقية حقوق الطفل    

الربوتوكـول االختيـاري    اإلنسان األساسية، مبا فيها     االنضمام إىل مجيع صكوك حقوق      
، املدنية والسياسية هبدف إلغاء عقوبة اإلعدام     العهد الدويل اخلاص باحلقوق     الثاين امللحق ب  

وعلى ضمان التقيد الفوري بالتنفيذ ومبتطلبات تقدمي التقارير من أجل تعزيز وحتسني محاية 
  . حقوق اإلنسان بوجه عام

  نشر التابعة وامل  -9  

  املتابعة     

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيـذ هـذه               -79
التوصيات تنفيذاً تاماً عن طريق اختاذ إجراءات منها إحالتها إىل أعضاء جملس الـوزراء              

حيثما اقتضى األمـر، علـى النحـو        احمللية كي تنظر فيها     السلطات  واجلمعية الوطنية و  
   .وتتخذ املزيد من اإلجراءات بشأهناب الواج
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  نشر ال    

 نيها الدورييتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح على نطاق واسع تقرير  -80
) املالحظات اخلتامية (والردود اخلطية اليت قدمتها والتوصيات ذات الصلة        لث والرابع   الثا

علـى  (لد بوسائل منها اإلنترنـت  اليت اعتمدهتا اللجنة، وذلك باللغات املستخدمة يف الب   
، لَيطَّلع عليها اجلمهور عامةً ومنظمات اجملتمع املدين وجمموعـات          )سبيل املثال ال احلصر   

الشباب والفئات املهنية واألطفال، هبدف إثارة النقاش وإشاعة الوعي باالتفاقية وتنفيذها           
  . ورصدها

  املقبل التقرير   -10  

اليت اعتمدهتا اللجنـة    وتقدمي التقارير الدورية    واعيد  املتعلقة مب وصية  التيف ضوء     -81
التقرير الدوري اخلـامس     إىل أن    نظروبال،  CRC/C/124و CRC/C/114 يهايف تقرير واملبينة  

النظـر يف تقريريهـا     اليت تلي   سنتني  فترة ال يف غضون   تقدميه  حيل موعد   للدولة الطرف   
اخلامس ف إىل تقدمي تقريريها الدوريني      ، تدعو اللجنة الدولة الطر     جمتمعني الثالث والرابع 

الذي أي قبل التاريخ    ( 2017سبتمرب  / أيلول 29تقرير موحد حبلول تاريخ     يف  والسادس  
وينبغي أالّ يتجاوز عـدد  . ) شهرا18ً بـ االتفاقية لتقدمي التقرير الدوري السادسحتدده  

ة من الدولـة    وتتوقع اللجن ). CRC/C/118انظر الوثيقة   ( صفحة   120صفحات التقرير   
  .  سنوات، وفقاً ألحكام االتفاقية5الطرف أن تقدم تقاريرها الدورية بعد ذلك كل 

وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إىل تقدمي وثيقة أساسـية تتـضمن آخـر                -82
املستجدات وفقاً للشروط املتعلقة بالوثيقة األساسية املوحدة الواردة يف املبادئ التوجيهية           

 التقارير اليت اعتمدها االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئات معاهدات           املنسقة لتقدمي 
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