
(A)   GE.10-40521   260210   260210 

  جلنة حقوق الطفل
  الدورة الثالثة واخلمسون

  ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٩-١١

 ٤٤دول األطراف مبوجب املـادة      ـر املقدمة من ال   ـالنظر يف التقاري      
  من االتفاقية

  طاجيكستان: املالحظات اخلتامية    
يف ) CRC/C/TJK/2(ة يف التقرير الـدوري الثـاين لطاجيكـستان          ـنظرت اللجن   -١

 كـانون  ١٩ و١٨، املعقودتني يف )CRC/C/SR.1471 and 1473 (١٤٧٣ و١٤٧١جلستيها 
 / كانون الثـاين   ٢٩ودة يف   ـ، املعق ١٥٠١ة  ـدت، يف اجللس  ـ، واعتم ٢٠١٠يناير  /الثاين
  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٠يناير 

  مقدمة  -ألف   
ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف للتقرير الدوري الثاين، وبردودها اخلطية علـى              -٢

قائمة املسائل اليت أثارهتا اللجنة، وباحلوار الصريح والبناء الذي دار مع وفدها الرفيع املستوى              
  . واملتعدد القطاعات

  عة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزتهتدابري املتاب  -باء   
  :ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية  -٣

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفـال يف            )أ(  
  ؛٢٠٠٢أغسطس / آب٥الرتاعات املسلحة يف 
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حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغـاء       الربوتوكول االختياري التفاقية      )ب(  
  ؛٢٠٠٢ أغسطس/آب ٥األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية يف 

 بشأن حظر أسوأ أشـكال عمـل        ١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )ج(  
  ؛٢٠٠٥يونيه / حزيران٨األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها يف 

ة املنظمة عرب الوطنية، وبروتوكوهلا املتعلق مبنع االجتار        اتفاقية مكافحة اجلرمي    )د(  
، وبروتوكوهلا املتعلق مبكافحـة      وقمعه واملعاقبة عليه    وخباصة النساء واألطفال   ؛باألشخاص

  .٢٠٠٢يوليه / متوز٨هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، كلها يف 
  : يف جمال حقوق اإلنسان، ومنها ما يليوتالحظ اللجنة مع التقدير التطورات اإلجيابية  -٤

، اليت تضم أعضاء من اجملتمع املدين ٢٠٠١إنشاء جلنة حقوق الطفل يف عام   )أ(  
  ؛٢٠٠٣ومجاعات للشباب وإنشاء إدارات حلقوق الطفل على صعيد املقاطعات يف عام 

اعتماد الربامج واالستراتيجيات الوطنية املتصلة بالصحة، مبا فيهـا تلـك             )ب(  
  ؛٢٠٠٢ األطفال يف عام ثقيف وت٢٠٠٠اإليدز يف عام /ملتعلقة بفريوس نقص املناعة البشريةا

 والربنامج الـوطين    ٢٠٠٥اعتماد قانون املساواة بني الرجل واملرأة يف عام           )ج(  
  ؛٢٠٠١ يف عام ٢٠١٠-٢٠٠١للفترة 

، األوىل  ٢٠٠٤ من القانون اجلنائي يف عـام        ١٦٧ و ١٣٠تعديل املادتني     )د(  
 من القانون اجلنائي يف     ٨٩أن االجتار بالبشر والثانية بشأن االجتار باألطفال؛ وتعديل املادة          بش

ألطفال الذين يرتكبون جرمية للمرة األوىل؛ واعتماد       على ا  لكفالة عقوبات أخف     ٢٠٠٤عام  
  .٢٠٠٤القانون اجلديد ملكافحة االجتار بالبشر يف عام 

  تنفيذ االتفاقيةالعوامل والصعوبات اليت تعوق   -جيم   
تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف واجهت عواقب احلرب األهلية وحتديات اقتصادية             -٥

واجتماعية خطرية خالل السنوات األخرية، مبا يف ذلك أثر األزمة االقتصادية العاملية والفقـر              
  .والفساد املنتشران على نطاق واسع، مما كان له أثر شديد على األطفال بوجه خاص
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  الرئيسية والتوصياتالقلق جماالت   -ال د  

  ) من االتفاقية٤٤ من املادة ٦ والفقرة ٤٢ و٤املادتان (تدابري التنفيذ العامة   -١  

  التوصيات السابقة للجنة    
على التقرير الـسابق    تالحظ اللجنة جهود الدولة الطرف لتنفيذ املالحظات اخلتامية           -٦

 أهنا تعرب عن أسـفها ألن بعـض الـشواغل           ، بيد )CRC/C/15/Add.136(الطرف  للدولة  
  .والتوصيات الواردة فيها مل ُتعاجل أو ُتنفذ بصورة كافية

وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري الالزمة ملعاجلة تلك التوصـيات الـيت                -٧
ياً، ال سيما   التقرير األويل واليت مل ُتنفذ أو مل ُتنفذ تنفيذاً كاف         على  وردت يف املالحظات اخلتامية     

تلك املتصلة بأمور منها زيادة اعتمادات امليزانية، وجتميع البيانات املتعلقة باألشخاص الذين تقل             
 عاماً، ومنع إيداع األطفال يف مؤسسات، والعنف ضد األطفال، وحتـسني            ١٨أعمارهم عن   

  .اثاخلدمات الصحية والتربية الشاملة، وحظر عمل األطفال، وتطوير نظام قضاء األحد

  التشريعات    
تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعتمدت تدابري تشريعية وإدارية إضـافية تتـصل               -٨

مجيـع  بكفاية حبقوق األطفال، ولكن ما زال يساورها قلق ألن التشريعات الوطنية ال تتناول    
  .األحكام املكرسة يف االتفاقية

غريها مـن التـدابري     توصي اللجنة الدولة الطرف بفحص التدابري التشريعية و         -٩
تعديل التشريعات احلالية أو سن تشريعات جديدة تشمل مجيع األحكام         ةبغيالقائمة بعناية   

  .املكرسة يف االتفاقية

  التنسيق    
      ترحب اللجنة مبختلف التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لتنسيق تنفيـذ االتفاقيـة،              -١٠

ا تعرب عن أسفها لعدم وجود تنـسيق وتعـاون          قوق الطفل، بيد أهن   حال سيما إنشاء جلنة     
إداريني فيما بني خمتلف الوكاالت احلكومية املسؤولة عن تنفيذ االتفاقية علـى الـصعيدين              

  .املوارد البشرية والتقنية واملاليةفضالً عن نقص املركزي واحمللي 
يم علـى   توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز آلية التنسيق بتطوير التنسيق والتقي           -١١

وتوصي اللجنة أيضاً . مجيع مستويات اإلدارة، مبا يف ذلك التنسيق بني األقاليم والوزارات     
الدولة الطرف بتزويد جلنة حقوق الطفل باملركز والوالية املناسـبني وكـذلك بـاملوارد        

  .البشرية واملالية والتقنية الكافية
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  الرصد املستقل    
 ٢٠٠٩ظامل املعين حبقوق اإلنـسان يف عـام         ترحب اللجنة بإنشاء مؤسسة أمني امل       -١٢

وتالحظ أن أمني املظامل خمول للتحقيق يف الشكاوى املقدمة من مجيع املواطنني، مبن فـيهم               
          قلق ألن هـذه املؤسـسة قـد       الولكن يساور اللجنة    . األطفال، والتصرف مببادرته اخلاصة   

  . بسبب واليتها العامةال تسهر سهراً كافياً على املصاحل احملددة لألطفال
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -١٣

كفالة متشي هيكل مؤسسة أمني املظامل املعين حبقوق اإلنسان ومهامها متاماً             )أ(  
مبادئ باريس،  (مع املبادئ املتصلة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان           

) ٢٠٠٢ (٢مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقـم        ،  )، املرفق ٤٨/١٣٤قرار اجلمعية العامة    
  ؛بشأن دور املؤسسات الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان يف تعزيز ومحاية حقوق الطفل

تزويد مؤسسة أمني املظامل املعين حبقوق اإلنسان باملوارد املاليـة والتقنيـة              )ب(  
  والبشرية واملادية الكافية لتنفيذ واليتها؛ 

 حبقوق الطفل لريصد    عىنرفيع املستوى ي  اء وظيفة أمني مظامل     النظر يف إنش    )ج(  
يـة وصـول   تنفيذ االتفاقية على الصعيدين الوطين واحمللي، ويكفل على اخلـصوص إمكان       

تلقي الشكاوى بشأن انتـهاكات حقـوق الطفـل          اليت هلا سلطة     األطفال إىل هذه اآللية   
باملوارد البشرية واملالية والتقنية    ة  تكون جمهز والتحقيق فيها بطريقة تراعي مصلحة الطفل، و      

  .الالزمة ملعاجلتها معاجلة فعالة

  خطة العمل الوطنية    
 املعتمـدة يف    ٢٠١٠-٢٠٠٣ة خبطة العمل الوطنية لألطفال للفترة       ـترحب اللجن   -١٤
 وبلجنة حقوق الطفل اليت تنسق تنفيذ خطة العمل، ولكنها تعرب عن أسـفها              ٢٠٠٣عام  

  .بعة وتقييم هذا التنفيذ، الذي يعيقه أيضاً عدم توفر املواردلعدم وجود آلية ملتا
توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة تغطية خطة العمل الوطنية لألطفـال مجيـع            -١٥

، الصادرة عـن    "عامل صاحل لألطفال  "جماالت االتفاقية ومراعاهتا للوثيقة اخلتامية املعنونة       
، واستعراضها ٢٠٠٢ عام  املتحدة بشأن األطفال الدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم    

وتوصي كذلك بتوفري ما يكفي من املوارد البشرية واملالية         . ٢٠٠٧ملنتصف املدة يف عام     
لتمكني جلنة حقوق الطفل املكلفة بتنسيق تنفيذ خطة العمل الوطنية لألطفال من الوفـاء              

ت للمتابعة والتقييم من أجـل      وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بإنشاء آليا      . بواليتها
  .تقييم التقدم احملرز وحتديد نواحي القصور احملتملة
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  ختصيص املوارد    
غـري أن  . ترحب اللجنة باإلصالحات اليت أُجريت يف متويل قطاعي التعليم والصحة        -١٦

 اًاللجنة تالحظ أن االستثمار يف جماالت الصحة والتعليم واحلماية االجتماعية ما زال منخفض            
وتالحظ اللجنة . جداً، وال يتألف سوى من نسب مئوية صغرية جداً من الناتج احمللي اإلمجايل

أن األزمة االقتصادية الدولية أدت إىل اخنفاض حاد يف التحويالت املالية اليت يبعثها العمـال               
لـي  من الناتج احمل  )  يف املائة  ٣٠(الطاجيكيون املهاجرون يف اخلارج، واليت تشكل جزءاً هاماً         

اإلعانـات  وباإلضافة إىل ذلك، تالحظ اللجنة عدم توفر املعلومات بشأن بـرامج            . اإلمجايل
وتالحظ اللجنة أن على الدولة الطرف أن تبذل جهداً كبرياً لكفالـة إدارة             . وآليات رصدها 

  .ة وتقييم أثر االستثمارات على األطفاليشفافية وفعالبامليزانية 
  :ما يليعن طريق  من االتفاقية تنفيذاً تاماً ٤ادة توصي اللجنة بتنفيذ امل  -١٧

زيادة اعتمادات امليزانية املخصصة للتعليم والصحة واحلماية االجتماعية          )أ(  
  لألطفال زيادة كبرية وتعزيز فعالية النظم القائمة؛

وضع برامج استراتيجية للميزانية للحد من الفوارق واستهداف حقوق           )ب(  
ن فيها األطفال ذوو اإلعاقة، واألطفال الفقراء، واألطفـال الـذين           الفئات احملرومة، مب  

اإليـدز،  /يعيشون يف مناطق نائية، واألطفال املصابون بفريوس نقص املناعـة البـشرية           
  واليتامى، والفتيات، وفئات أخرى؛

ميزانية االستثمارات علـى    العموميني على وضع    تعزيز قدرات املوظفني      )ج(  
  حمللي وختطيطها ورصدها وتقييم أثرها؛الصعيدين املركزي وا

  القائمة؛اإلعانات إنشاء نظم لرصد وتقييم خمتلف برامج   )د(  
إنشاء نظام شفاف للقضاء على الفساد وكفالة وصـول االعتمـادات             )ه(  

  .املخصصة لألطفال إىل املستفيدين منها

  مجع البيانات    
إلصالح نظام اإلحـصاءات    تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف بذلت بعض اجلهود           -١٨

قلق ألن البيانات املتعلقة باألشخاص دون سن الثامنة عشرة الالوطنية، ولكن ما زال يساورها 
واملتصلة باحلقوق الواردة يف االتفاقية ال ُتجّمع وُتفصل بانتظام لتقييم التقدم احملرز وتـصميم              

  .السياسات الرامية إىل تنفيذ االتفاقية
ياهتا السابقة للدولة الطرف بتجميع البيانات املتعلقة جبميـع         توصتكرر اللجنة     - ١٩

حالـة  وتشدد على أن هذه البيانات ضرورية لتحليـل      . األشخاص دون الثامنة عشرة   
وتوصي اللجنة بتفـصيل البيانـات اجملمعـة        .  إليهم األطفال ووضع سياسات موجَّهة   

اجلنس واملوقع  ا السن ونوع    همن جلنة اإلحصاءات احلكومية وفقاً ملعايري، من      تحصلة  وامل
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 واستخدامها اسـتخداماً    ،االقتصادية -  اجلغرايف واالنتماء العرقي واخللفية االجتماعية    
فعاالً إلعالم صانعي السياسات، وببذل جهود من أجل زيادة قدرة الوكاالت احلكومية            

تقنية يف  وتوصي اللجنة جمدداً الدولة الطرف بالتماس املساعدة ال       . على حتليل البيانات  
  .جهات أخرىواليونيسيف من منظمة هذا الصدد 

  نشر االتفاقية واألنشطة التدريبية    
ترحب اللجنة باجلهود املبذولة لتوعية اجلمهور باالتفاقية، خاصـة إدراج حقـوق              -٢٠

 واعتماد يوم وطين حلقوق اإلنسان، فضالً عـن إصـدار           ةالثانوياملدارس  اإلنسان يف مناهج    
وتالحـظ اللجنـة    . قوق اإلنسان تعىن حب  بشأن حقوق األطفال وجرائد      قاتلصكتيبات وم 

االضطالع بكثري من أنشطة النشر والتدريب مبساعدة اليونيسيف أو بالتعاون مع منظمـات             
قلق إزاء عدم وجود هنج منظم      الغري حكومية يف بعض املناطق فقط، ولكن ما زال يساورها           

  . ومستمر يف هذا الصدد
 الدولة الطرف بوضع برنامج منهجي ومستدام لنشر املعلومـات          توصي اللجنة   -٢١

املتعلقة بتنفيذ االتفاقية بني األطفال واآلباء واجملتمع املدين ومجيع القطاعات واملـستويات            
وينبغي أيضاً أن ينطوي الربنامج على وضع برامج تدريبية         . احلكومية يف مجيع أحناء البلد    

وتشجع اللجنة الدولة الطرف علـى      . ع األطفال وألجلهم  جلميع الفئات املهنية العاملة م    
التماس املساعدة التقنية يف هذا الصدد من اليونيسيف وغريها من الوكاالت ذات الصلة،         

  .جهات أخرىو

  التعاون مع اجملتمع املدين    
تالحظ اللجنة اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف إلشراك اجملتمع املـدين يف تنفيـذ                -٢٢

ولكـن مـا زال     . ية، وذلك بالسماح له مبشاركة نشطة يف أعمال التوعية والتدريب         االتفاق
قلق ألن كثرياً من هذا التعاون قائم على مشاريع وألن الدولة الطرف تعتمد             اليساور اللجنة   

اعتماداً شديداً على املنظمات غري احلكومية لتنفيذ بعض أحكـام االتفاقيـة دون تزويـدها        
  . واملبادئ التوجيهية الكافيةباملوارد والسياسات

تكرر اللجنة توصيتها السابقة إىل الدولة الطرف بأن تنظر يف إشراك اجملتمع املدين      -٢٣
وتشجع اللجنة  . السياساتيف مجيع مراحل تنفيذ االتفاقية، مبا فيها صنع         بشكل منهجي   

.  غري احلكوميـة   أيضاً الدولة الطرف على دعم املبادرات الرامية إىل تعزيز دور املنظمات          
مسترشدة مبوجب االتفاقية،   الكاملة  توصي اللجنة الدولة الطرف بتحمل مسؤولياهتا       كما  

سـبتمرب  / أيلـول ٢٩التوصيات املعتمدة يف يوم املناقشة العامة اليت نظمتها اللجنـة يف     ب
ودوره يف تنفيذ حقـوق الطفـل       ات   بشأن القطاع اخلاص بوصفه مقدماً للخدم      ٢٠٠٢

)CRC/C/121 ، ٦٥٣-٦٣٠الفقرات.(  
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  ) من االتفاقية١املادة (تعريف الطفل   -٢  

  تعريف الطفل    
ض السن القانونية الدنيا للزواج يف طاجيكستان       ـق إزاء ختفي  ـة قل ـيساور اللجن   -٢٤
  . عاما١٧ًإىل 
 عاماً بوصفها السن القانونية     ١٨سن  حتث اللجنة الدولة الطرف على العودة إىل          -٢٥

ساء والرجال، حسبما أوصت به جلنة القضاء على التمييز ضد املـرأة يف           الدنيا لزواج الن  
  .٢٠٠٧عام 

  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (املبادئ العامة   -٣  

  عدم التمييز    
تعترف اللجنة بالتعديالت التشريعية اليت أُجريت وباإلجراءات اليت اتُّخذت ملعاجلـة             -٢٦

قلق إزاء التنفيذ احملدود هلذه القـوانني       ال ما زال يساورها     التمييز ضد النساء والفتيات، ولكن    
اخلصوص إزاء ارتفـاع    وجه  ويساور اللجنة قلق على     . والتمييز الفعلي املستمر ضد الفتيات    

معدالت االنقطاع عن الدراسة بني الفتيات يف املناطق الريفية بـسبب املواقـف التقليديـة               
ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء املواقف      . نساء يف اجملتمع  والدينية السلبية من أدوار الفتيات وال     

التمييزية والتمييز ضد األطفال ذوي اإلعاقة، واألطفال املقـيمني يف مؤسـسات الرعايـة،              
  .واألطفال الذين يعيشون يف املناطق الريفية

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمـة لتنفيـذ التـشريعات       -٢٧
ائمة وكفالة متتع مجيع األطفال اخلاضعني لواليتها، ال سيما الفتيـات واألطفـال ذوو              الق

اإلعاقة واألطفال املقيمون يف مؤسسات الرعاية واألطفال الذين يعيـشون يف املنـاطق             
الريفية وغريهم من الفئات الضعيفة من األطفال، جبميع احلقوق املنـصوص عليهـا يف              

وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بإعطاء األولوية       . ٢ ة للماد االتفاقية دون متييز، وفقاً   
للخدمات االجتماعية املوجهة إىل األطفال الذين ينتمون إىل أضعف الفئات وباستهداف           

 العام من ثقيفوتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم محالت شاملة للت       . هذه اخلدمات 
  .بني اجلنسنية السلبية، مبا فيها التمييز أجل منع ومكافحة املواقف التقليدية والديني

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري القادم معلومـات               -٢٨
حمددة عما اختذته من تدابري وما نفذته من برامج ذات صلة باالتفاقية متابعـة إلعـالن                

ية والتمييـز العنـصري     وبرنامج عمل ديربان املعتمدين يف املؤمتر العاملي ملكافحة العنصر        
، ويف مـؤمتر    ٢٠٠١ب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي ُعقد عـام           ـوكره األجان 

، مع مراعاة تعليق اللجنة العـام       ٢٠٠٩أبريل  /الذي ُعقد يف نيسان   ديربان االستعراضي   
   .بشأن أهداف التعليم) ٢٠٠١(١رقم 



CRC/C/TJK/CO/2 

GE.10-40521 8 

  مصاحل الطفل الفضلى    
دت مبدأ مصاحل الطفل الفضلى يف تشريعاهتا،       تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعتم       -٢٩

ولكن يساورها قلق ألن هذه التشريعات ال تعكس بعُد هذا املبدأ           . ال سيما يف قانون األسرة    
  .بصورة كافية

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لكفالـة إدراج مبـدأ               -٣٠
، يف مجيع األحكـام     كاٍفتفاقية، على حنو     من اال  ٣مصاحل الطفل الفضلى، وفقاً للمادة      

القانونية وتنفيذه عملياً يف األحكام القضائية والقرارات اإلدارية ويف الربامج واملـشاريع            
  .واخلدمات اليت تؤثر على حياة األطفال

  احترام آراء الطفل    
االستماع لرأي الطفل، خاصة يف حاالت      ضرورة   قانون األسرة    فرضترحب اللجنة ب    -٣١

الطالق، ولكن يساورها قلق ألن احلق يف اإلدالء بالرأي يف مجيع اإلجراءات القضائية واإلدارية              
ال ُينفّذ تنفيذاً كافياً، وألن احترام آراء الطفل يف املدارس، ومؤسسات الرعاية، وال سـيما يف                

  .إطار األسرة يظل حمدوداً بسبب املواقف االجتماعية التقليدية جتاه األطفال
 مـن   ١٢هود لتنفيـذ املـادة      اجلوصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة وتعزيز       ت  -٣٢

  :االتفاقية والترويج الحترام آراء الطفل يف مجيع السياقات، بوسائل منها ما يلي
استخدام مجيع الوسائل الالزمة لتعزيز تنفيذ التدابري الرامية إىل كفالـة             )أ(  

راء من شأنه أن يؤثر يف حقوقهم، ال سـيما          حقوق األطفال يف اإلدالء بآرائهم يف أي إج       
اإلجراءات اليت تتخذها مؤسسات الرعاية االجتماعية واحملاكم القانونيـة والـسلطات           

  اإلدارية، حىت على املستوى احمللي،
السعي لوضع هنج منظم وسياسة عامة، بالتشاور مع قادة اجملتمع احمللي             )ب(  

ومية، واملهنيني العاملني مع األطفال، مبن فـيهم        والزعماء الدينيني، واملنظمات غري احلك    
املعلمون واألخصائيون االجتماعيون واألطفال أنفسهم، من أجل زيادة الوعي العام مـن            
خالل برامج حمددة وموجهة، بغية تشجيع األسرة واملدارس واجملتمـع احمللـي وعامـة              

  اجلمهور على اعتماد موقف احترام آلراء األطفال،
بـشأن حـق الطفـل يف       ) ٢٠٠٩(١٢تعليق اللجنة العام رقم     مراعاة    )ج(  

  .االستماع لرأيه
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  )من االتفاقية) أ(٣٧ و١٩ و١٧-١٣ و٨ و٧املواد (احلقوق واحلريات املدنية   -٤  

  تسجيل املواليد    
تالحظ اللجنة اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف للترويج لتـسجيل الـوالدات يف               -٣٣

 موظفي املستشفيات ومكاتب تسجيل املواليد، فضالً عن تنظيم         حينها، بوسائل منها تدريب   
محالت التوعية، وختفيض رسوم التسجيل، ولكن ما زال يساورها قلق ألن تسجيل املواليـد              

ويساورها أيضاً قلق ألن األطفـال يف بعـض   . يف املناطق الريفية النائية ال ُينفذ تنفيذاً كامالً       
  .جلني بسبب الرسوم اإللزاميةاألسر املعيشية احلضرية ليسوا مس

توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل مزيد من اجلهود إلزالة مجيع العوائق اإلدارية              -٣٤
، خاصة  حينهن تسجيل أبنائهم وكفالة تسجيل املواليد باجملان ويف         ماآلباء  نع  واملالية اليت مت  

قلة ووحدات تسجيل   يف املناطق الريفية النائية، والتشجيع على إنشاء مكاتب تسجيل متن         
وتوصيها أيضاً بتنظيم محالت وطنية للتوعية بأمهية تسجيل        . يف املدارس واملرافق الصحية   

  .والدة الطفل
ويساور اللجنة قلق لتعذر الوصول إىل املعلومات املتعلقة باألسرة البيولوجيـة وألن              -٣٥

احلاالت اليت يولـد    على األب واحتماالت حتديد األبوة حمدودة يف        الطفل  احتماالت تعرف   
  .وحيدة غري متزوجةألم فيها الطفل 

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري الالزمة لتمكني األطفال من الوصول             -٣٦
جبميـع  خاصة متكينهم من حتديـد آبـائهم        إىل املعلومات املتعلقة بآبائهم البيولوجيني، و     
  .الصبغيالوسائل، مبا يف ذلك اختبار احلمض النووي 

  التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    
تالحظ اللجنة أن موظفي إنفاذ القانون تلقوا تدريبات من منظمات غري حكوميـة،            -٣٧

ولكنها تعرب عن أسفها لعدم وجود برنامج تدرييب إلزامي ملوظفي إنفاذ القـانون بـشأن               
اخلصوص إزاء تقارير إساءة معاملة األطفال يف       وجه  نة قلق على    ويساور اللج . حقوق الطفل 

  .مؤسسات إقامة األطفال ذوي اإلعاقة وعدم إجراء حتقيقات يف هذه احلاالت
توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابري مناسبة ملكافحة التعذيب واملعاملـة             -٣٨

 منهجية على الصعيدين الـوطين      القاسية والالإنسانية واملهينة، مبا يف ذلك برامج تدريب       
واحمللي، موجهة إىل مجيع املهنيني العاملني مع األطفال أو ألجلهم، بشأن منـع التعـذيب    

وتوصي اللجنة الدولة الطـرف أيـضاً       . وغريه من أشكال سوء املعاملة واحلماية منهما      
ني يف  بالتحقيق يف ادعاءات تعذيب األطفال وسوء معاملتهم، ال سيما األطفـال املـودع            

مؤسسات اإلقامة، وكفالة التحقيق املنهجي والروتيين يف احلاالت املبلغ عنها ومقاضـاة            
  .اجلناة واختاذ مجيع التدابري الالزمة لتقدميهم إىل العدالة
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  العقاب البدين    
تالحظ اللجنة جهود الدولة الطرف إلذكاء الوعي بشأن العنف ضد األطفال، مبا يف               -٣٩

وكذلك إنشاء مراكز إلعادة تأهيل النساء      " اية األطفال من االعتداء   مح"ذلك تنظيم محالت    
غري أن اللجنة تعرب عن أسفها ألن هذه األنشطة تقتصر على بعض املنـاطق يف               . واألطفال

البلد وألن العقاب البدين ليس حمظوراً صراحة مبوجب القوانني احمللية وُيستخدم على نطـاق              
وتعرب اللجنـة   .  يف املرتل واملدارس ومؤسسات رعاية األطفال      واسع باعتباره تدبرياً تأديبياً   

عن أسفها لعدم توفر بيانات متثيلية بشان العقاب البدين لألطفال من جانب اآلباء واملعلمني              
  .وموظفي مؤسسات رعاية األطفال

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام، على سبيل االستعجال، مبا يلي  -٤٠
  بشأن انتشار العقاب البدين يف مجيع السياقات؛إجراء دراسة   )أ(  
سن تشريعات من أجل حظر صريح جلميع أشكال العقاب البـدين يف              )ب(  

  مجيع السياقات؛
تنظيم محالت توعية بشأن األثر السليب للعقاب البدين على األطفـال،             )ج(  

ـ   ـوتوفري التدريب للمعلمني واآلب    ـ      ـاء وقادة اجملتم املني يف  ع احمللـي واملـوظفني الع
  املؤسسات اجلنائية؛

  .التحقيق يف حاالت العقاب البدين املبلغ عنها وتطبيق جزاءات مناسبة  )د(  
وفيما يتعلق بدراسة األمني العام لألمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال، توصي              -٤١

ـ             دة اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ توصيات دراسة األمم املتح
، مع مراعاة نتائج املشاورة اإلقليمية ألوروبا وآسيا )A/61/299(بشأن العنف ضد األطفال 

اخلصوص، وجه  وعلى  ). ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٧ إىل   ٥املعقودة يف سلوفينيا من     (الوسطى  
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي

  ظر مجيع أشكال العنف ضد األطفال؛ح '١'
  صعيدين الوطين واحمللي؛ تعزيز االلتزام والعمل على ال '٢'
  الترويج لقيم عدم استخدام العنف وزيادة الوعي؛  '٣'
  تعزيز قدرات مجيع من يعملون مع األطفال وألجلهم؛  '٤'
  ضمان املساءلة وإهناء اإلفالت من العقاب؛ '٥'
  توفري خدمات التعايف وإعادة اإلدماج االجتماعي؛  '٦'
  .ثطين جلمع البيانات وإجراء البحواستحداث وتنفيذ نظام و '٧'
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استخدام توصيات الدراسة كأداة للعمل يف شراكٍة مع اجملتمع املـدين،             )أ(  
األطفال لكفالة محاية كل األطفال من مجيع أشـكال العنـف البـدين             خاصة مبشاركة   و

واجلنسي والنفسي والستجماع القدرة على اختاذ إجراءات ملموسة وحمددة زمنياً ملنـع            
  والتصدي هلما؛إليذاء هذا العنف وا

توفري معلومات تتعلق بتنفيذ الدولة الطرف لتوصيات الدراسة يف التقرير         )ب(  
  الدوري املقبل؛ 

التماس التعاون التقين يف هذا الصدد من املمثل اخلاص لألمني العام املعين     )ج(  
بالعنف ضد األطفال ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان واليونيـسيف             

ـ      ومنظمة الصحة العاملي    منظمـة العمـل الدوليـة       هاة ووكاالت ذات صلة أخرى، من
واليونسكو ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ومكتب األمم املتحدة املعين           

  . باملخدرات واجلرمية، فضالً عن الشركاء من املنظمات غري احلكومية

 ٢١-١٩ و ١١-٩و) ٢ و ١الفقرتـان    (١٨ و ٥املواد  (البيئة األسرية والرعاية البديلة       -٥  
  ) من االتفاقية٣٩و) ٤الفقرة  (٢٧ و٢٥و

  البيئة األسرية واملسؤوليات األبوية    
تالحظ اللجنة أن قانون األسرة ينص على مسائل تتعلق بتربية األطفال وجيب البت               -٤٢

ولكـن  . فيها باتفاق متبادل بني األبوين من أجل مصاحل الطفل الفضلى ومع احترام رأيـه             
للجنة قلق ألن العديد من اآلباء يفضلون إيداع أطفـاهلم يف املؤسـسات ألسـباب        يساور ا 

اقتصادية وألن معظم األسر ليست على وعي باآلثار السلبية اليت ميكن أن يسفر عنها اإليداع               
  .يف املؤسسات بالنسبة إىل مناء الطفل

  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٤٣
ا أن تتحمل مسؤولياهتا األبوية، بوسـائل منـها         دعم األسر حبيث ميكنه     )أ(  

  تعزيز هيكل األسرة وإنشاء شبكة اجتماعية حلماية األطفال على صعيد اجملتمع احمللي؛
توفري برامج املساعدة االقتصادية واالجتماعية لألسر مع إيالء اهتمـام            )ب(  

  ؛ؤسساتخاص ألضعف األسر مثل األسر ذات العائل الوحيد ملنع اإليداع يف امل
ر السليب لإليداع يف املؤسسات علـى       ـام بشأن األث  ـإذكاء الوعي الع    )ج(  

  مناء الطفل؛
  .دعم إنشاء خدمات جمتمعية ومركزة على األسر لرعاية األطفال  )د(  
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 األطفال احملرومون من بيئة أسرية    

 تالحظ اللجنة جهود إخراج األطفال من املؤسسات اليت بذلتها الدولـة الطـرف،              -٤٤
 يف املائـة  ٣٨ولكن يساورها قلق ألن عدد األطفال املودعني يف مؤسسات الدولة زاد بنسبة   

ويساورها القلق على وجه اخلصوص إزاء االجتـاه اجلديـد          . خالل الفترة املشمولة بالتقرير   
وتعرب اللجنة عن أسفها    . املتمثل يف إيداع األطفال مؤقتاً يف املؤسسات بسبب هجرة اآلباء         

اية البديلة لألطفال احملرومني من الرعاية األسرية قلما تتوفر يف شـكل آخـر غـري      ألن الرع 
اإليداع يف املؤسسات، يف حني أن األوضاع يف مؤسسات الرعاية سيئة وال جتري الدولة أي               

 .رصد بشأن معايري الرعاية

 : توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٤٥

ن إخراج األطفال من املؤسـسات يف       مواصلة جهودها الختاذ تدابري بشأ      )أ(  
 مجيع أحناء البلد؛

حتسني نوعية الرعاية يف مؤسسات رعاية األطفال واعتماد آليات لرصد            )ب(  
 معايري الرعاية؛

حتديد معايري واضحة ملؤسسات رعاية األطفال القائمة وكفالـة إجـراء         )ج(  
لدولة الطـرف علـى   استعراض دوري منتظم لإليداع يف املؤسسات يف مجيع مقاطعات ا       

 مـن االتفاقيـة واملبـادئ التوجيهيـة للرعايـة البديلـة لألطفـال               ٢٥ضوء املادة   
)A/RES/64/142(. 

 التبين    

ترحب اللجنة باملبادرات اليت اختذهتا الدولة الطرف فيما يتعلق بالتبين، مثل القيـود               -٤٦
د رصد كـاٍف هلـذا       عدم وجو  املفروضة على حاالت التبين على الصعيد الدويل، رداً على        

 وترحب اللجنة أيضاً بالتزام الدولة الطرف املشار إليه خالل احلوار بتعديل تـشريعاهتا      .التبين
ولكن ما زال يساور اللجنة قلـق       . املتعلقة بالتبين لكفالة تضمنها مبدأ مصاحل الطفل الفضلى       

 . ورصدهمألن نظام التبين احلايل يفتقر إىل آلية لفرز اآلباء بالتبين احملتملني

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٤٧

 بشأن محاية الطفل والتعاون يف      ١٩٩٣االنضمام إىل اتفاقية الهاي لعام        )أ(  
 جمال التبين على الصعيد الدويل؛ 

 من االتفاقيـة    ٢١اعتماد تشريعات جديدة بشأن التبين امتثاالً للمادة          )ب(  
 ؛)١٩٩٣(واإلجراءات احملددة يف إطار اتفاقية الهاي 
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إنشاء آليات للفرز والرصد من أجل حتديد مدى مالءمة اآلباء بـالتبين              )ج(  
 احملتملني وكفالة املصاحل الفضلى للطفل املرشح للتبين؛

 مركزية حلاالت التبين وإعطائها والية واضحة وتزويـدها         إنشاء سلطة   )د(  
 ؛مبوارد بشرية ومالية كافية

 .التماس املساعدة التقنية والتدريب من مؤمتر الهاي وغريه  )ه(  

 العنف املرتيل    

ترحب اللجنة بإنشاء إدارة للحماية االجتماعية لألسرة واألطفال يف وزارة العمـل              -٤٨
ولكن . ذلك وضع برامج تدريبية لألخصائيني االجتماعيني يف اإلدارة       واحلماية االجتماعية وك  

يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ارتفاع معدل انتشار العنف املـرتيل، ال سـيما ضـد النـساء                  
 اللجنة أيضاً قلق إزاء قبول اجملتمع للعنف الواسع االنتشار وإفالت اجلناة            ورويسا. والفتيات

شريعات وبرامج اجتماعية وخطة وطنية ملنع العنف ضد النساء        من العقاب نظراً لعدم وجود ت     
 .والفتيات واستئصاله واملعاقبة عليه

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٤٩

 سن تشريعات بشأن احلماية االجتماعية والقانونية من العنف املرتيل؛  )أ(  

 بوسائل  وضع خطة وطنية ملنع العنف ضد النساء والفتيات واستئصاله،          )ب(  
منها توعية وتثقيف اجلمهور بأن العنف املرتيل غري مقبول، وبناء قدرات خاصة جبهـات              

 إنفاذ القانون والسلطة القضائية، ومحاية الضحايا وإعادة تأهيلهم، ومعاقبة اجلناة؛

          تنفيذ التوصيات اليت قدمتها جلنة القضاء على التمييـز ضـد املـرأة               )ج(  
 .٢٠٠٧نف املرتيل يف عام فيما يتعلق بالع

 ٢٧ و ٢٦ و ٢٤ و ٢٣و) ٣الفقرة   (١٨ و ٦املواد  (خدمات الصحة والرعاية األساسية       -٦  
 )من االتفاقية) ٣-١الفقرات (

  ذوو اإلعاقةاألطفال    

تعرب اللجنة عن أسفها ألن إيداع األطفال ذوي اإلعاقة يف مؤسـسات مـا زال                 -٥٠
حب اللجنة بإنشاء فريق اخلرباء الذي حلل وضع        وتر. يشكل ممارسة شائعة يف طاجيكستان    

األطفال ذوي اإلعاقة، ولكنها تعرب عن أسفها ألن مؤسسات الدولة املعنية باألطفال ذوي             
.  وال خدمات إعادة التأهيل أو تطـوير املهـارات الـضرورية           يداًاإلعاقة ال توفر تعليماً ج    

ة األطفال ذوي اإلعاقة فـضالً      وتالحظ أيضاً سوء األوضاع يف هذه املؤسسات وسوء تغذي        
 .عن السياسات احملدودة إلدماجهم
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 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٥١

اختاذ التدابري الالزمة لتخفيض مستوى إيداع األطفال ذوي اإلعاقـة يف           )أ(  
املؤسسات، ومساعدة أسر األطفال ذوي اإلعاقة بتقدمي الرعاية املناسبة، بوسائل منـها            

راهتا الوالدية وتوفري املوارد املالية الكافية والدعم الالزم خلفض عدد حـاالت            تعزيز مها 
  يف املؤسسات؛قةإيداع األطفال ذوي اإلعا

زيادة اجلهود اليت تبذهلا لتنظيم محالت لتوعية اجلمهور حبقوق األطفـال             )ب(  
 جملتمع؛ذوي اإلعاقة واحتياجاهتم اخلاصة والترويج إلدماجهم يف نظام التعليم ويف ا

 دعم إنشاء خدمات التدخل املبكر اجملتمعية؛   )ج(  

حتسني الوصول املادي لألطفال ذوي اإلعاقة إىل مباين اخلدمات العامة،            )د(  
 مبا يف ذلك اهلياكل األساسية الترفيهية واملدارس؛ 

حتسني األوضاع يف مؤسسات إقامة األطفال ذوي اإلعاقة وإنشاء آليات            )ه(  
 ملعايري الرعاية وحقوق األطفال يف هذه املؤسسات، فضالً عن إنشاء نظام            للرصد املستقل 

 لتدريب مهنيي التعليم اخلاص؛

النظر يف التصديق على اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة               )و(  
 وبروتوكوهلا االختياري؛ 

بشأن حقـوق   ) ٢٠٠٦(٩ وتعليق اللجنة العام رقم      ٢٣دة  مراعاة املا   )ز(  
إلعاقة وكذلك قواعد األمم املتحدة املوحدة بشأن تكافؤ الفرص للمعوقني   األطفال ذوي ا  

 ).٤٨/٩٦قرار اجلمعية العامة (

  واخلدمات الصحيةالصحة    

ترحب اللجنة بالربامج واالستراتيجيات الوطنية يف جمال احلق يف الصحة، مبا يف ذلك               -٥٢
حب اللجنة أيضاً باخنفـاض  وتر. برامج التحصني والبحوث اليت ُتجرى بشأن صحة األطفال     

         ولكـن  . معدل وفيات األطفال الذي حققته الدولة الطرف أثناء الفترة املشمولة بـالتقرير            
اإلمجايل املخصصة  قلق إزاء النسبة املئوية املنخفضة جداً من الناتج احمللي جنةما زال يساور الل 
دمات صحية جيـدة يف املنـاطق       الصحية وإمكانية احلصول احملدودة على خ     لقطاع الرعاية   

. الريفية النائية نظراً لعدم وجود مؤسسات طبية يف تلك املناطق ولنقص العـاملني الطبـيني              
 عدم تضمن تقرير الدولة الطرف معلومات بشأن احلالـة يف جمـال             زاءويساور اللجنة قلق إ   

ون من مشاكل صحة الصحة العقلية لألطفال واملراهقني واخلدمات املتاحة لألطفال الذين يعان  
ويساور اللجنة أيضاً قلق إزاء ارتفاع معدالت سوء التغذية بني األطفال وعدم إمكانية     . عقلية

 .الوصول إىل املرافق الصحية وإىل مياه شرب نظيفة وكافية ومأمونة وميسرة
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 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٥٣

ة إىل الرعاية الصحية زيادة هامة      زيادة نسبة الناتج احمللي اإلمجايل املوجه       )أ(  
 وإعطاء األولوية للخدمات الصحية لألطفال، وعلى اخلصوص الرعاية الصحية األولية؛

حتسني اهلياكل األساسية للرعاية الصحية، وتوظيف وتدريب مزيد مـن            )ب(  
عاملي الرعاية الصحية خلدمة احتياجات األطفال يف مجيع أحناء البلـد، وأساسـاً علـى               

  الرعاية الصحية األولية؛ مستوى

اختاذ مزيد من التدابري للحد من وفيات الرضع واألطفـال، وخاصـة              )ج(  
 بالتركيز على التدابري الوقائية والعالج الكايف؛

توفري االستدامة املالية وكفالة إدارة فعالة لربامج تستهدف التـدخالت            )د(  
     ية ومعاجلتـها والوصـول إىل ميـاه        املتعلقة ببقاء الطفل، مثل التحصني ومنع سوء التغذ       

 شرب مأمونة؛

وضع وتنفيذ سياسة عامة شاملة تتعلق بصحة الطفل العقلية وتتـضمن             )ه(  
مجيع العناصر اإللزامية، وفقاً ملا أوصت به منظمة الصحة العاملية، ومنها ما يتعلق بتعزيـز               

لصحية األولية، واخلدمات   الصحة العقلية، والوقاية من االضطرابات العقلية يف الرعاية ا        
 الصحة العقلية، بغية حتسني الصحة العقلية لألطفال ومنـع          الاخلارجية والداخلية يف جم   

 إيداع األطفال يف املؤسسات ووصم األطفال ذوي االضطرابات العقلية؛

 .التماس التعاون التقين من اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية  )و(  

 صحة املراهقني    

. اللجنة أن الدولة الطرف تعتزم توسيع اخلدمات الصحية املالئمة للـشباب          تالحظ    -٥٤
كما حتيط علماً باملعلومات اليت قدمها الوفد خالل احلوار واليت تفيد بـأن املـراهقني دون                
السادسة عشرة ال يستطيعون، يف إطار التشريعات احلالية، التماس معلومات وخدمات مؤمتنة            

وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود دراسة شاملة بـشأن         . جنابية واإل نسيةبشأن الصحة اجل  
وعالوة علـى  . العوائق اليت حتول دون احلصول على معلومات عن الصحة اجلنسية واإلجنابية    

ذلك، يساور اللجنة قلق إزاء زيادة استخدام الكحول واملخدرات بني املراهقني وإزاء اجلهود             
 .ج وإعادة تأهيل من عاليكفياحملدودة لتزويدهم مبا 

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٥٥

اعتماد تشريعات للسماح للمراهقني بالتماس املعلومـات واخلـدمات           )أ(  
 املتصلة بالصحة اجلنسية واإلجنابية؛

توفري متويل مستدام للخدمات الصحية املالئمـة للـشباب واعتمـاد             )ب(  
 ؛استراتيجية شاملة لتنفيذ ورصد هذه اخلدمات
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اختاذ تدابري مناسبة من أجل معاجلة وضع املراهقني الذين يـستخدمون             )ج(  
 .الكحول واملخدرات معاجلة فعالة وتزويدهم باخلدمات الطبية والنفسية الكافية

            التماس التعاون مع اليونيسيف ومنظمـة الـصحة العامليـة وغريمهـا             )د(  
 .من اجلهات

 )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /فريوس نقص املناعة البشرية    

اإليـدز  /ترحب اللجنة بالربنامج الوطين للوقاية من فريوس نقص املناعـة البـشرية        -٥٦
ومكافحته؛ ولكن ما زال يساورها قلق إزاء عدم توفر بيانات موثوق هبا بشأن عدد املصابني               

ك بشأن اخنفاض مـستوى     اإليدز، الذي تفيد مجيع املصادر بأنه يف تزايد، وكذل        /بالفريوس
اإليدز وسبل محاية   / ال سيما يف املناطق الريفية، بطرق انتقال الفريوس        ،وعي ومعرفة الشباب  
 .أنفسهم من العدوى

) ٢٠٠٣(٣حتث اللجنة الدولة الطرف على مراعاة تعليق اللجنة العـام رقـم               -٥٧
اإليـدز  / الفريوس اإليدز وحقوق الطفل واملبادئ التوجيهية الدولية بشأن      /بشأن الفريوس 

واختاذ مجيع التدابري الالزمة للحـد مـن عـدوى          ) E/CN.4/1997/37(وحقوق اإلنسان   
 : يتعلق باملراهقني، بوسائل منها ما يلييمااإليدز على أراضيها، خاصة ف/الفريوس

تعزيز ومواصلة ووضع سياسات وبرامج جديدة لتقدمي الرعاية والدعم           )أ(  
اإليدز، مبا يف ذلك الربامج والسياسات الرامية       /ملتأثرين بالفريوس إىل األطفال املصابني أو ا    

 إىل تعزيز قدرات األسر واجملتمع احمللي على رعاية هؤالء األطفال؛

اإليـدز  /متابعة جهود إذكاء الوعي من أجل منع اإلصـابة بـالفريوس            )ب(  
     ية على اجلمهـور،    وانتشاره، وذلك بنشر املعلومات واملواد املتعلقة بطرق الوقاية واحلما        

 مبا فيها املمارسات اجلنسية املأمونة؛

تنفيذ أنشطة هتـدف إىل احلـد مـن الوصـم والتمييـز املتـصلني                 )ج(  
 اإليدز؛/اإليدز والتوعية حبقوق حقوق اإلنسان يف سياق التعامل مع الفريوس/بالفريوس

املعين بفريوس  التماس املساعدة التقنية من برنامج األمم املتحدة املشترك           )د(  
ومنظمة الـصحة العامليـة     ) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /نقص املناعة البشرية  
 .واليونيسيف، وغريها

  املعيشةمستوى    

رغم استحقاقات الرعاية االجتماعية اليت يستفيد منها األسـر منخفـضة الـدخل               -٥٨
ق ألن فقر األطفال أعلى بكثري من واألطفال احملرومون من الوالدين وغريهم، يساور اللجنة قل   

 يف املائة من األطفال دون الثامنة عشرة معّرفون بأهنم فقـراء،            ٦٦معدل الفقر العام، إذ إن      
ويساور .  يف املائة من البالغني وألن مثة تفاوتات إقليمية يف مستويات املعيشة           ٦١مقارنة مع   
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ا كانت استراتيجيات احلد من الفقـر       اللجنة أيضاً قلق إزاء عدم توفر املعلومات بشان ما إذ         
 . تغطي احتياجات األطفال

 : من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي٢٧وفقاً للمادة   -٥٩

       تعزيز جهودها الرامية إىل احلد من معدالت فقـر األطفـال، وخاصـة       )أ(  
  على األطفال؛ق بتخفيف آثار األزمة االقتصاديةما يتعل

ء أمهية خاصة لألسر واألطفال عند وضع استراتيجياهتا للحد مـن           إيال  )ب(  
الفقر، اليت ينبغي أن تتضمن تدابري موجهة حتمي األطفال من األثر السليب للفقـر علـى           

 التنمية والصحة والتعليم؛

توفري إمكانية الوصول إىل مياه شرب نظيفة ومرافق صحية مالئمة وإىل             )ج(  
ملناطق واجملتمعات احمللية يف البلد، مبا فيها املنـاطق واجملتمعـات           الغذاء واملأوى يف مجيع ا    

 احمللية لالجئني؛

كفالة تغطية استراتيجيات احلد من الفقر الحتياجات األطفال وتشجيع           )د(  
 . مشاركة اآلباء واألطفال يف وضع هذه االستراتيجيات

  التقليدية الضارةاملمارسات    

من فتيات  ) النكاح(ود ممارسة الزواج الديين غري املسجل       يساور اللجنة قلق إزاء وج      -٦٠
وتالحظ اللجنـة أن    . صغريات جداً يف ترتيبات تعدد الزوجات، ال سيما يف املناطق الريفية          

القانون اجلنائي حيظر تعدد الزوجات، ولكن يساورها قلق ألن الدولة الطرف قليالً ما تقاضي   
جنة أن هؤالء الفتيات غالباً ما يـصبحن ضـحايا          وتالحظ الل .  عن هذه احلاالت   املسؤولني

 .للعنف املرتيل

 :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٦١

تعزيز حكم القانون اجلنائي املتعلق بتعدد الزوجات بالتحقيق يف هـذه             )أ(  
 املمارسات ومقاضاة املسؤولني عنها؛

ة الـزواج املبكـر     إشراك اجملتمع املدين والزعماء الدينيني ملنع ومكافح        )ب(  
 وتعدد الزوجات؛

       حتميل املسؤولية اجلنائية ملن يعقدون الـزواج الـديين للفتيـات دون              )ج(  
 .السن القانونية
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 ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨املواد (التعليم واألنشطة الترفيهية والثقافية   -٧  

  مبا يف ذلك التدريب والتوجيه املهنيانالتعليم،    

جنة باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف لتوظيف عدد هام من املعلمـني يف      ترحب الل   -٦٢
وتشري اللجنة إىل برنامج املفهوم . وقت قصري جداً من أجل الوفاء باحتياجات النظام التعليمي       

 وكذلك الربنامج النموذجي لإلصالح يف ميدان التعليم، ٢٠٠٢الوطين للتعليم املعتمد يف عام    
وتالحظ أيضاً إنشاء مركـز التربيـة       . لقادمني من أسر منخفضة الدخل     لألطفال ا  ماال سي 

اجلنسانية لدعم وتعزيز املساواة بني اجلنسني يف مجيع مستويات التعليم ابتداًء من مؤسسات ما 
 :ولكن يساور اللجنة قلق ألن تعليم األطفال يواجه العوائق التالية. قبل املدرسة

يد عدد حاالت االنقطاع عن الدراسة، خاصة       قلة احلضور، مبا يف ذلك تزا       )أ(  
بني الفتيات يف املناطق الريفية، وتعذر حصول األطفال القادمني من أسر منخفضة الـدخل              

 والفتيات على التعليم؛

      عدم توفر املوارد، مبا يف ذلك اهلياكل األساسية غـري الكافيـة واإلمـداد                )ب(  
 احملدود بالطاقة؛

 ريب املعلمني؛اخنفاض نوعية تد  )ج(  

 اخنفاض نوعية التعليم، ال سيما بسبب اخنفاض مرتبات املعلمني؛  )د(  

            اخنفاض مستوى االلتحـاق يف الطفولـة املبكـرة ويف بـرامج التعلـيم               )ه(  
 قبل املدرسي؛

عدم كفاية تدريب املعلمني بلغات األقليات وعدم توفر الكتـب واملـواد              )و(  
 .اتاملدرسية بلغات األقلي

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٦٣

اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ الربنامج االستراتيجي اخلاص بتـوفري            )أ(  
 التعليم للجميع تنفيذاً فعاالً؛

كفالة متويل كاٍف لنظام التعليم العام عن طريق إحداث زيادة هامـة يف               )ب(  
  املخصصة لقطاع التعليم؛النسبة املئوية من الناتج احمللي اإلمجايل

إجراء استعراض نقدي ملناهجها الدراسية هبـدف إلغـاء املمارسـات             )ج(  
التمييزية يف التعليم، مبا يف ذلك الفرص احملدودة حلصول الفتيات على التعليم والتدريب،             
وذلك بوضع استراتيجيات ملكافحة املعدل املرتفع النقطاع الفتيات عـن الدراسـة يف             

 للقضاء على املواقف القائمة على القوالب النمطية        لالزمةلريفية، واختاذ التدابري ا   املناطق ا 
 بشأن أدوار ومسؤوليات النساء والرجال؛
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وضع استراتيجية فعالة لتوظيف املعلمني واحلفاظ عليهم وحتسني نوعية           )د(  
 تدريب املعلمني؛

معات احملليـة يف إدارة     اختاذ التدابري الالزمة لتعزيز مشاركة اآلباء واجملت        )ه(  
 املدارس من أجل حتسني معدالت االلتحاق هبا ورصد نوعية التعليم فيها؛

زيادة فرص احلصول على التعليم قبل املدرسي واختاذ التدابري الالزمـة             )و(  
لتعزيز التعليم قبل املدرسي، ال سيما بني األسر املعيشية منخفضة الدخل، بتوعية اآلبـاء              

التعليم يف الطفولة املبكرة؛ وتشجيع املخططات اجملتمعية غري الرمسية يف هذا       بأمهية النماء و  
  للنماء يف الطفولة املبكرة؛شاملةالصدد ووضع خطة 

تعزيز اجلهود املبذولة لتدريب املعلمني على لغات األقليات وزيادة عدد            )ز(  
 الكتب املدرسية بلغات األقليات؛

ى التماس املساعدة مـن اليونيـسيف       تشجع اللجنة الدولة الطرف عل      )ح(  
 .واليونسكو، وجهات أخرى

 ٣٦-٣٢و) د(-)ب (٣٧ و٤٠ و٣٩ و٣٨ و٣٠ و ٢٢املـواد   (ية اخلاصة   تدابري احلما   -٨  
 )من االتفاقية

  طالبو اللجوء والالجئوناألطفال    

ترحب اللجنة باجلهود املبذولة يف جمال تسجيل والدة األطفال الالجئني، وتالحـظ              -٦٤
. الجئني األطفال يتمتعون مبوجب الدستور باحلق يف التعليم والصحة واملزايا االجتماعية          أن ال 

وترحب اللجنة أيضاً بإنشاء الفريق التابع لدائرة اهلجرة الذي يتعامل خصيصاً مع األطفـال              
 وكذلك بعمل املنظمات غري احلكومية اليت أجرت حبوثاً بشأن وضـع الالجـئني              الالجئني

ولكن ما زال يساور اللجنة قلق إزاء عدم توفر التدريب بشأن محاية . جيكستاناألفغان يف طا  
 .األطفال بني موظفي وزارة الداخلية املكلفني بتحديد مركز الالجئ

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٦٥

مواصلة اختاذ التدابري الالزمة لكفالة حتليل طلبات اللجوء اليت يقـدمها             )أ(  
طار إجراء لتحديد مركز الالجئ يراعي املصاحل الفضلى لطاليب اللجوء مـن         األطفال يف إ  

األطفال واحتياجاهتم احملددة وحقوقهم وفقاً للقانون الدويل لالجئني والقـانون الـدويل            
 التدريب بني املوظفني املكلفني بتحديد مركـز الالجـئ          زيزحلقوق اإلنسان، وذلك بتع   

بشأن معاملة األطفـال غـري املـصحوبني        ) ٢٠٠٥(٦وكذلك تعليق اللجنة العام رقم      
 ؛واملنفصلني عن ذويهم خارج بلدهم األصلي

 مواصلة جهودها ملتابعة كرم استضافتها لالجئني األفغان؛  )ب(  
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كفالة تلقي األطفال الالجئني، مبن فيهم األطفال غري املصحوبني بذويهم            )ج(  
، متابعة التعاون مع وكاالت األمـم       واملنفصلني عنهم، احلماية املناسبة، ويف هذا الصدد      

املتحدة املتخصصة ذات الصلة، مبا فيها مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني            
 ؛ واليونيسيف وكذلك املنظمات غري احلكوميةاإلمنائيوبرنامج األمم املتحدة 

        التصديق على االتفاقية املتعلقة بوضع األشـخاص عـدميي اجلنـسية             )د(  
 .١٩٥٤لعام 

  االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفالاالستغالل    

بشأن ) ١٩٩٩(١٨٢قية منظمة العمل الدولية رقم      ترحب اللجنة بالتصديق على اتفا      -٦٦
.  الذي حيظر عمل األطفال    ٢٠٠٦أسوأ أشكال عمل األطفال واعتماد املرسوم الرئاسي لعام         

 أو جزاءات صـرحية يف التـشريعات        ولكن يساور اللجنة قلق لعدم وجود أي حظر صريح        
 أطفاالً ال تتجاوز سنهم العاشـرة منخرطـون يف عمـل            وألنالوطنية ملنع عمل األطفال،     

ويساور اللجنة، على اخلصوص، قلق بالغ إزاء استمرار معدل االنتشار املرتفع لعمل       . األطفال
 اخلـدمات، ويف    األطفال يف القطاع غري الرمسي، والعمل الذي ال يتطلب مهارة يف قطـاع            

 ذلك، يساور اللجنة قلق إزاء ارتفاع معدل        ىوعالوة عل . الزراعة، ال سيما يف مزارع القطن     
انتشار العمل املرتيل الذي يؤثر على الفتيات ويتسبب يف زيادة عدد حاالت التـسرب مـن                

 .املدارس بني الفتيات، ال سيما تلك اللوايت يعشن يف املناطق الريفية

 :ة الدولة الطرف مبا يليتوصي اللجن  -٦٧

مواصلة تعزيز جهودها للقضاء على عمل األطفال، خاصـة يف أسـوأ              )أ(  
أشكاله، مبعاجلة األسباب اجلذرية لالستغالل االقتصادي من خـالل استئـصال الفقـر             

 والنهوض بالتعليم؛ 

اعتماد تعريف عمل األطفال يف التشريعات احمللية وكفالة التنفيذ الكامل            )ب(  
 منظمة العمـل الدوليـة      يع حيظر عمل األطفال وعمالة إسار الدين وتنفيذ اتفاقييت        لتشر

 ، وإجراء حتقيقات صارمة مع اجلناة ومقاضاهتم ومعاقبتهم بشدة؛١٨٢ و١٣٨رقمي 

متابعة إنفاذ معايري احلد األدىن للسن بصرامة، بوسائل منها اشـتراط أن             )ج(  
 يثبت سن مجيع األطفال العاملني يف منشآهتم؛حيوز أرباب العمل ويقدموا عند الطلب ما 

تعزيز مفتشية العمل وتزويد مفتشي العمل بكل الدعم الالزم، مبـا يف              )د(  
ذلك اخلربة املتعلقة بعمل األطفال، هبدف متكينهم من إجراء رصد فعال على الـصعيدين    

نتهاكات املـدعاة   الوطين واحمللي لتنفيذ معايري قانون العمل وتلقي الشكاوى املتعلقة باال         
 والتحقيق فيها ومعاجلتها؛
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مواصلة التعاون مع املنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين والربنـامج            )ه(  
 . الدويل للقضاء على عمل األطفال التابع ملنظمة العمل الدولية

  األطفال واالجتار هبم وخطفهم بيع    

ة الطرف للتصديق على عدة صكوك      تالحظ اللجنة اجلهود الكبرية اليت بذلتها الدول        -٦٨
دولية واعتماد تشريعات جديدة يف جمال االجتار بالبشر، ولكن يساورها قلـق ألن الدولـة               
الطرف ال تقاضي وتدين إدانة كافية اجلناة املتورطني يف االجتار، ألغراض منها االسـتغالل              

ن الدولة الطـرف    ويساور اللجنة قلق أل   .  حصول الضحايا على احلماية    فلاجلنسي، وال تك  
تعتمد اعتماداً مفرطاً على اجملتمع الدويل لتنظيم محالت التوعية املتعلقة باالجتـار ولكفالـة              

 .حصول الضحايا على املساعدة واحلماية

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٦٩

التنفيذ الكامل للتشريعات الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص، ألغراض          )أ(  
 ؛غراض اجلنسيةمنها األ

تعزيز التدابري الرامية إىل محاية األطفال ضحايا االجتار، ألغراض منـها             )ب(  
 االستغالل اجلنسي، وتقدمي اجلناة إىل العدالة؛

تدريب موظفي إنفاذ القانون والقضاة واملدعني العامني على طريقة تلقي            )ج(  
لتحقيق فيها بطريقـة تراعـي      الشكاوى املتعلقة باالجتار واالستغالل اجلنسي ورصدها وا      

 مصاحل األطفال وحتترم سرّية املعلومات؛

 كفالة توفري التعليم واملساعدة النفسية واملشورة لألطفال ضحايا االجتار؛   )د(  

التفاوض بشأن اتفاقات ثنائية واتفاقات متعددة األطراف مع البلـدان            )ه(  
فال واالجتار هبم واختطافهم، ووضع خطط      املعنية، مبا فيها البلدان اجملاورة، ملنع بيع األط       
 عمل مشتركة مع البلدان املعنية وفيما بينها؛

 .إجراء محالت توعية ملنع االجتار ومكافحته  )و(  

 خطوط املساعدة اهلاتفية    

            يساور اللجنة قلق إزاء عدم إنـشاء خـط هـاتفي جمـاين لتقـدمي املـساعدة                   -٧٠
 .لألطفال الضحايا

اللجنة بإنشاء خط وطين لتقدمي املساعدة اهلاتفية مؤلف من ثالثة أرقـام            توصي    -٧١
ومتاح على مدار الساعة لتوفري عنصر تواصل مع أكثر الفئات هتميشاً، مبا فيهـا تلـك                

وتوصي اللجنة مبتابعة كافية للنداءات الواردة من األطفال . املقيمة يف أكثر املناطق وعورة   
 . االتفاقية تشملها ضحايا اجلرائم اليت
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  قضاء األحداثإدارة    

. ترحب اللجنة بإنشاء فريق اخلرباء املعين بقضاء األحداث داخل جلنة حقوق الطفل             -٧٢
وترحب اللجنة أيضاً باملشروع املشترك مع مركز حقوق الطفل يف اململكة املتحـدة بـشأن     

مة والتحقيقـات   حتسني نظام القضاء للقاصرين وكذلك بإنشاء بدائل لالحتجاز رهن احملاك         
ولكن يساور اللجنة قلق ألن نظام      .  تعيني أول قضاة لقضاء األحداث     ىلاألولية، الذي أدى إ   

العدالة اجلنائية يف طاجيكستان يفتقر إىل احملاكم والقضاة املتخصصني يف قضاء األحداث وإىل        
ـ      . شكل منفصل من اإلجراءات اجلنائية لألطفال اجلاحنني       ق ألن  ويساور اللجنـة أيـضاً قل

 ما يتعرضون للتوقيف واالحتجاز رهن احملاكمة واحلرمـان         رياًاألطفال دون الرابعة عشرة كث    
. من احلرية يف مؤسسات مغلقة، وذلك رغم حتديد املسؤولية اجلنائية عند سن الرابعة عشرة             

وعالوة على ذلك، يساور اللجنة قلق ألن األطفال يف سـن الـسادسة عـشرة أو فوقهـا      
 .مؤسسات مغلقة بسبب جرائم صغريةُيحتجزون يف 

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٧٣

    اء األحـداث،   كفالة إنشاء نظام لقضاء األحداث يراعي متاماً معايري قض          )أ(  
 من االتفاقية وغريها من معايري األمم املتحـدة يف جمـال            ٣٩ و ٤٠ و ٣٧ال سيما املواد    

م املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قـضاء        قضاء األحداث، مبا يف ذلك قواعد األم      
      األمم املتحدة التوجيهيـة ملنـع جنـوح األحـداث         دئ، ومبا )قواعد بيجني (األحداث  

، وقواعد األمم املتحدة الدنيا بشأن محاية األحداث اجملـردين          )مبادئ الرياض التوجيهية  (
      فال يف نظام العدالـة اجلنائيـة،      من حريتهم، ومبادئ فيينا التوجيهية للعمل املتعلق باألط       

 بـشأن إدارة قـضاء      ١٩٩٥وعلى ضوء يوم املناقشة العامة الذي نظمته اللجنة يف عام           
 ؛)CRC/C/46(األحداث 

كفالة تنفيذ احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية تنفيـذاً فعـاالً وعـدم               )ب(  
        ايتـهم خـارج نظـام      خضوع األطفال دون سن الرابعة عشرة للمعاملة اجلنائيـة ومح         

 قضاء األحداث؛

استعراض مجيع حاالت األطفال احملكوم عليهم بالسجن من أجل كفالة            )ج(  
 عدم استخدام احلرمان من احلرية إال كمالذ أخري وألقصر مدة زمنية ممكنة؛

ضمان حق مجيع األطفال يف احلصول على املساعدة والدفاع القانونيني            )د(  
ص عدد كاف من احملامني ذوي التدريب والكفاءات ذات الصلة وعدد           املناسبني بتخصي 

 كاف من مراقيب السلوك ملساعدة حماكم األحداث؛

 كفالة فصل األطفال احملتجزين عن البالغني دائماً؛  )ه(  

كفالة بقاء األطفال على اتصال مستمر بأسرهم أثناء خضوعهم لنظـام             )و(  
 قضاء األحداث؛
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 ؛صص ملوظفي نظام قضاء األحداثإجراء تدريب متخ  )ز(  

التماس املساعدة التقنية يف جمال قضاء األحداث من اليونيسيف وفريق             )ح(  
 .األمم املتحدة املشترك بني الوكاالت املعين بقضاء األحداث

  الشهود وضحايا اجلرائممحاية    

ـ             -٧٤ ة توصي اللجنة الدولة الطرف أن تكفل، من خالل األحكام واألنظمة القانوني
أو الشهود  /املالئمة، توفري احلماية اليت تقتضيها االتفاقية جلميع األطفال ضحايا اجلرائم و          

عليها، مثل األطفال ضحايا االعتداء، والعنف املرتيل، والـرتاع املـسلح، واالسـتغالل        
اجلنسي واالقتصادي، واالختطاف، واالجتار والشهود على هذه اجلرائم ومبراعـاة تامـة    

 املتحدة التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرميـة            ملبادئ األمم 
 ٢٢ املـؤرخ    ٢٠٠٥/٢٠املرفقة بقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي      (والشهود عليها   

 ).٢٠٠٥يوليه /متوز

 التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان  -٩  

اهدات األمم املتحدة األساسـية     توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على مع        -٧٥
يف جمال حقوق اإلنسان وبروتوكوالهتا اليت ليست بعد طرفاً فيها، وخاصة اتفاقية حقوق             
األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري، واتفاقية محاية مجيع األشـخاص مـن            

ادية  امللحق بالعهد اخلاص باحلقوق االقتـص      االختيارياالختفاء القسري، والربوتوكول    
واالجتماعية والثقافية، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن           

 .ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 املتابعة والنشر  -١٠  

 املتابعة    

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة لكفالة التنفيذ الكامـل              -٧٦
 .ذه التوصيات، بوسائل منها إرساهلا إىل املؤسسات احلكومية الوطنية واحملليةهل

 النشر    

توصي اللجنة كذلك بإتاحة التقرير الدوري الثاين والردود اخلطية املقدمة مـن              -٧٧
اليت اعتمدهتا اللجنة علـى     ) املالحظات اخلتامية (الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة      

مهور ومنظمات اجملتمع املدين وفئات الشباب واألطفال بغية إثـارة          نطاق واسع لعامة اجل   
 . وتنفيذها ورصدهافاقيةالنقاش والتوعية باالت
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 التقرير املقبل  -١١  

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقاريرها الدورية الثالث والرابع واخلامس             -٧٨
 ١٢٠حات هذه التقـارير     وجيب أالَّ يتجاوز عدد صف    . ٢٠١٥فرباير  / شباط ٢٤حبلول  
 ). CRC/C/118انظر (صفحة 

حتث اللجنة أيضاً الدولة الطرف علـى تقـدمي تقريريهـا األولـيني مبوجـب                 -٧٩
، دون  ٢٠٠٤الربوتوكولني االختياريني لالتفاقية، اللذين كان موعد استحقاقهما يف عام          

 .مزيد من التأخري

وثيقة أساسية حمدثة وفقـاً ملتطلبـات       وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إىل تقدمي          -٨٠
املبادئ التوجيهية املنسقة لتقـدمي التقـارير مبوجـب         "الوثيقة األساسية املوحدة الواردة يف      

املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك املبادئ التوجيهية لتقدمي وثيقة أساسية موحدة             
امس املشترك بني جلان هيئات معاهدات ، اليت اعتمدها االجتماع اخل " ملعاهدات حمددة  ائقووث

  ).HRI/GEN/2/Rev.5 (٢٠٠٦يونيه /حقوق اإلنسان الذي ُعقد يف حزيران

        
  


