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  جلنة حقوق الطفل
  الدورة الثانية واخلمسون

 ٤٤مبوجـب املـادة      النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطـراف           
  االتفاقية من

  موزامبيق :حقوق الطفلاملالحظات اخلتامية للجنة بشأن     
 ١٤٣٠يف جلستيها   ) CRC/C/MOZ/2(نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الثاين ملوزامبيق          -١
 ١٦، املعقـــودتني يف )CRC/C/SR.1431 وCRC/C/SR.1430الـــوثيقتني  انظـــر (١٤٣١و

 ١٤٥٣واعتمـدت املالحظـات اخلتاميـة التاليـة يف جلـستها             ٢٠٠٩سـبتمرب   /أيلول
)CRC/C/SR.1453(٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٣ملعقودة يف  ا. 

  مقدمة  - ألف  
ترحب اللجنة بطابع الصراحة والنقد الذايت اللذين يتسم هبما التقرير الدوري الثاين              -٢

ترحب بالردود اخلطية اليت قُدمت على قائمة املسائل الـيت طرحتـها             للدولة الطرف، كما  
ثمر الذي أجرته مع وفـد الدولـة        ، وتثين على احلوار امل    )CRC/C/MOZ/Q/2/Add.1(اللجنة  

أفضل لوضع األطفال يف     قطاعات متعددة، والذي أتاح فهما     ل لواملمثِّالطرف الرفيع املستوى    
 . الدولة الطرف

  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته  -باء   
 : ترحب اللجنة مع التقدير باعتماد التشريعات التالية  -٣

 يوليـه /متـوز  ٩ املؤرخ ،٧/٢٠٠٨ رقم الطفل حقوق ومحاية تعزيز نقانو •
 ")الطفل حقوق محاية قانون"ب  يلي فيما إليه يشار (٢٠٠٨
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 يوليـه /متوز ٩ املؤرخ ٨/٢٠٠٨ رقم القصر لشؤون القضائي التنظيم قانون •
 ") األحداث قضاء قانون"ب  يلي فيما إليه يشار (٢٠٠٨

  ٢٠٠٨ يوليه/متوز ٩ املؤرخ ٦/٢٠٠٨ مرق بالبشر االجتار مكافحة قانون •

 ٢٠٠٤ أغسطس/آب ٢٥ املؤرخ ١٢/٢٠٠٤ رقم األسرة قانون •

 ٨ املـؤرخ  ١٢/٢٠٠٤ رقـم  القانون مبوجب املدين السجلمدونة قواعد    •
 .٢٠٠٤ ديسمرب/األول كانون

 : عليها التصديق أو التالية الصكوك إىل الطرف الدولة بانضمام أيضا اللجنة وترحب  -٤

شـراك األطفـال يف     إكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ب      الربوتو •
 ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول١٨الرتاعات املسلحة، يف 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفـال وبغـاء            •
 ٢٠٠٣مارس / آذار٦األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، يف 

 واألطفـال،  النساء وخباصة باألشخاص االجتار ومعاقبة معوق منع بروتوكول •
 ٢٠ يف الوطنيـة،  عرب املنظمة اجلرمية ملكافحة املتحدة األمم التفاقية املكمل
 ٢٠٠٦ سبتمرب/أيلول

 املتعلق حبقوق    األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب    الربوتوكول امللحق بامليثاق   •
الربوتوكول امللحـق   ، و ٢٠٠٥  ديسمرب/كانون األول  ٩املرأة يف أفريقيا، يف     

بامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب املتعلق بإنشاء حمكمـة أفريقيـة           
  ٢٠٠٤يوليه / متوز١٧ يف ،حلقوق اإلنسان والشعوب

املتعلقـة باحلـد األدىن لـسن       ) ١٣٨رقـم   (اتفاقية منظمة العمل الدولية      •
املتعلقة حبظر أسـوأ    ) ١٨٢رقم  (االستخدام، واتفاقية منظمة العمل الدولية      

 ١٦ يف   ،أشكال عمل األطفال واختاذ إجـراءات فوريـة للقـضاء عليهـا           
 ). ٢٠٠٣يونيه /حزيران

 : وترحب اللجنة أيضاً مبا يلي  -٥

 )٢٠١١-٢٠٠٦(عمل الوطنية لألطفال اعتماد خطة ال •

ريوس نقـص املناعـة      ومكافحة ف  ملنعاعتماد اخلطة االستراتيجية الوطنية      •
 اإليدز/البشرية

 ٢٠٠٩ مايو/أيار يف الوطنية اإلنسان حقوق جلنة إنشاء •

  .دالبل أحناء مجيع يف للشباب الصحية اخلدمات إرساء •
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 العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ االتفاقية  - جيم  

 التقدم من الرغم على العامل بلدان أفقر من زالت ما موزامبيق أن اللجنة تالحظ  -٦
 املناعة نقص فريوسالنتشار  مرتفعة معدالت من خاص بشكل تعاين وأهنا أحرزته، الذي

 سيما ال املتكررة، الطبيعية والكوارث اإلقليمية التفاوتات ومن اإليدز، ومرض البشرية
 لضمان برامج بتنفيذ لتعجيلتعيق ا وحتديات عوباتيتسبب يف ص مما واجلفاف، الفيضانات

 .الطفل حقوق إعمال

  لتوصياتدواعي القلق الرئيسية وا  - دال  

   التنفيذ العامةتدابري  -١  
  )من االتفاقية) ٦الفقرة ( ٤٤ املادة و٤٢ و٤ املادتان(

  التوصيات السابقة للجنة    
تالحظ اللجنة مع التقدير اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتنفيذ املالحظات اخلتامية              -٧

بيد أن اللجنـة    . )CRC/C/15/Add.172(اليت أبدهتا اللجنة على التقرير األويل للدولة الطرف         
 . من دواعي قلقها وتوصياهتا مل تعاجل معاجلة وافية أو عوجلت جزئياًتالحظ بأسف أن بعضاً

بـشأن التـدابري    ) ٢٠٠٣ (٥حتيل اللجنة الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم           -٨
تـدابري  اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع ال     ، وتوصي   العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل    

املالحظات اخلتامية املقدمة بشأن التقريـر األويل       واردة يف   الضرورية ملعاجلة التوصيات ال   
املتعلقـة بتخـصيص    مبا يف ذلك التوصـيات       تنفيذاً كافياً، واليت مل ُتنفذ بعد أو مل ُتنفذ        

املوارد، واألطفال املعوقني، واألطفال الذين يعيشون يف الشوارع، وعمالة األطفال،       
كما توصي اللجنة بأن تتابع الدولة      . قاب البدين، وإساءة معاملة األطفال وإمهاهلم     والع

املالحظات اخلتامية بشأن التقريـر الـدوري الثـاين         هذه  الطرف التوصيات الواردة يف     
 .مالئمة متابعةً

  التشريعات    
 لقانوينا اإلطار بني للمواءمة تنفذ اليت اهلامة القانونية باإلصالحات اللجنة وترحب  -٩

 وجه وعلى. العمليات هذهإشراك األطفال يف وب االتفاقية، وأحكام الطرف للدولة احمللي
 الذي، ٢٠٠٨ عام يف الطفل حقوق محاية قانون اعتماد بارتياح اللجنة تالحظ اخلصوص،

 قانون واعتماد ،الطفل حبقوق تتعلق وطنية تشريعات إىل االتفاقية يف الواردة املبادئ لحيّو
 واألطر التنفيذ إجراءات بعد توضع مل أنه من بالقلق اللجنة تشعر ذلك، ومع. األحداث قضاء

 يتضمن اجلديد الدستور أن اللجنة تالحظ وبينما. القانونني هذين إلنفاذ الالزمة التنظيمية
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 على تعلو ال االتفاقية أن من بالقلق تشعر فإهنا الطفل، حقوق بشأن أقسام عدة
 .مباشرة للتطبيق قابلة غريأهنا و احمللية التشريعات

 واألطرالتنفيذية  اإلجراءات باختاذبأن ُتعّجل  الطرف الدولة اللجنة توصي  -١٠
 اللجنة حتث كما. باألطفال املتعلقة اجلديدة للتشريعات الكامل لإلعمال الالزمة التنظيمية
 احمللي شريعالت مع تعارض هناك يكون عندما تفاقيةاالرجحان  ضمان على الطرف الدولة

 . مباشرة للتطبيق قابلة االتفاقية تكون أن وضمان الشائعة، املمارسات مع أو

  التنسيق    
 ٨/٢٠٠٩ رقم املرسوم إلنفاذ فعالة خطوات ختاذجرى ا أنه اللجنة تدرك  - ١١

 طةعمالً خب الطفل حلقوق الوطين اجمللس ينشئ والذي ٢٠٠٩ مارس/آذار يف املعتمد
 مستوى إزاء بالقلق تشعر اللجنة تزال ال ذلك، ومع .٢٠٠٦ لعام للطفل الوطنية العمل
 قضايا تتناول اليت الصلة ذات الوزارات مع الفعلية وعالقاته مركزه وإزاء اجمللس سلطة

 والشؤون املرأة شؤون وزارة أن من أيضا بالقلق اللجنة وتشعر. مباشرة بصورة األطفال
 املائة يف ١ من أقل على حتصل اجمللس، رئاسةا الوزير املكلف هب يتوىل اليت االجتماعية،

 . األخرى املهام من العديد  تتضمنمسؤولياهتا علماً أن الوطنية، امليزانية من

بتنظيم اجمللس الوطين حلقوق الطفل أن ُتعّجل تشجع اللجنة الدولة الطرف على   -١٢
 أن يكون لديه ما املستوى ومستقلة ومتعددة القطاعات، وبضمانرفيعة يكون هيئة حبيث 

يكفي من املوارد البشرية واملالية لتنسيق إعمال حقوق الطفل بصورة فعالة ورصد هذه 
املرجع نفسه، الفقرة (كما تكرر اللجنة مرة أخرى توصيتها السابقة . احلقوق وتقييمها

وزارة املرأة والشؤون االجتماعية بقدر كبري من خالل اليت تدعو إىل تعزيز )) ب(١٤
 .باملزيد من املوارد املالية والتقنية والبشريةمدها 

  خطة العمل الوطنية    
 يف  ٢٠١١- ٢٠٠٦ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية للطفل للفتـرة            - ١٣

أليتام واألطفال الـضعفاء، وبكـون األهـداف        اخلاصة با ، وخبطة العمل    ٢٠٠٦عام  
تند إىل التوصـيات الـيت      والغايات املراد حتقيقها من خالل خطة العمل الوطنية تـس         

اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا االستثنائية املعنية بالطفل اليت عقدت يف 
نداء من أجل العمل املعجل لتنفيذ خطـة       " املعنونة  وإىل الوثيقة اخلتامية   ٢٠٠٢مايو  /أيار

 األفريقـي الثـاين     املنتدىاليت اعتمدها   ،  )"٢٠١٢-٢٠٠٨(عمل أفريقيا املالئمة لألطفال     
 تـشرين   ٢استعراض منتـصف املـدة، يف القـاهرة يف           :لالحتاد األفريقي بشأن األطفال   

 ).A/62/653انظر الوثيقة  (٢٠٠٧نوفمرب /الثاين

ف تعمـيم خطـة العمـل الوطنيـة         توصي اللجنة بأن تكفل الدولـة الطـر         -١٤
ء مـن خـالل      واألطفال الضعفا  أليتاماخلاصة با ، وخطة العمل    ٢٠١١-٢٠٠٦ للطفل
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وتوصي . امج القطاعية ذات الصلة    ميزانيات على حنو واضح للخطتني وجلميع الرب       رصد
مها تنفيذاً تاماً، وضمان تزويـد    هاتني اخلطتني   كذلك بوضع آليات املتابعة املالئمة لتنفيذ       

بآليات تقييم ورصد للتمكن من التقييم املنتظم للتقدم احملرز وحتديد أوجه القصور احملتملة   
 . باإلجراءات التصحيحية يف خمتلف القطاعات واملناطقفيما يتعلق 

  الرصد املستقل    
. ٢٠٠٩ مايو/أيار يف اإلنسان حلقوق الوطنية اللجنة إنشاء قانون باعتماد اللجنةترحب   -١٥
 .الطفل حبقوق يتصل فيما اللجنة والية عن معلومات وجود عدم إزاء بالقلق تشعر ذلك، ومع

نة عناية الدولة الطرف، يف هذا الصدد، إىل تعليـق اللجنـة العـام              توجه اللج   -١٦
 بشأن دور املؤسسات الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان يف تعزيز ومحاية         ) ٢٠٠٢(٢ رقم

للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان    تاح  ، وحتث الدولة الطرف على ضمان أن ي       حقوق الطفل 
د حقوق الطفل مبوجب االتفاقية، وفقا      رصلاملنشأة حديثا ما يكفي من التفويض والقدرة        

ملبادئ باريس، وعلى وضع إجراءات مراعية لألطفال يستطيع األطفال من خالهلا تقـدمي     
 .الشكاوى املتعلقة بانتهاكات حقوقهم

  ختصيص املوارد    
 ٢٠٠٩-٢٠٠٦ الفقر من احلد الستراتيجية الثانية الورقة أن اللجنة تالحظ بينما  -١٧
 فإهنا ومنائهم، األطفال رفاه يف تساهم اليت للقطاعات املوارد من ملزيدا ختصيص إىل تدعو
 قد األولوية ذات االجتماعية للخدمات أصال احملدودة امليزانية خمصصات أن من بالقلق تشعر

 وتشعر. الطفل حقوق إعمال على التأثري من املزيد له كان مما ،٢٠٠٨ عام منذ ُخفضت
 أقل خصصت إذ املقاطعات، بنيوزيع غري املنصف للموارد الت إزاء أيضا بالقلق اللجنة

. األطفال بني الفقر مؤشر ذلك يف مبا ، الطفلتشهد أسوأ مؤشرات لرفاه حملافظات النفقات
 والذي الطرف الدولة يف واسع نطاق على املنتشر الفساد إزاء كذلك بالقلق اللجنة وتشعر
 .العقاب من اإلفالت ثقافة انتشار وعن األدىن احلد إىل املساءلة مستوى تدين عن أساسا ينتج

حتث اللجنة الدولة الطرف، مع مراعـاة التوصيات اليت قدمتها اللجنة يف يوم   -١٨
 -املوارد املخصصة إلعمال حقوق الطفل " حتت عنوان ٢٠٠٧املناقشة العامة يف عام 

 :، على ما يلي)CRC/C/46/3انظر الوثيقة " (مسؤولية الدول

اع هنج قائم على حقوق الطفل يف وضع ميزانية الدولة، وذلك بتنفيذ اتب )أ(  
نظام تعقب القتفاء أثر املوارد املخصصة لألطفال واستخدامها يف مجيع مراحل امليزانية، مما 

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

أن خيدم املصلحة الفضلى للطفل، مع ضمان قياس األثر التفاضلي هلذا االستثمار على 
  الفتيات والفتيان؛
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 القطاعات إىل األولوية ذات غري القطاعات من بنقلها املوارد توزيع إعادة )ب(  
 يف املخصصة االعتمادات زيادة لضمان وية،األول ذات القطاعات وضمن األولوية ذات

  ورفاهه؛ وحلمايته ومنائه الطفل لبقاء امليزانية
حتديد خمصصات واضحة لكل إقليم تعاجل بالتدريج الفوارق اليت تعبِّر  )ج(  

  عنها املؤشرات املتعلقة حبقوق الطفل؛ 
ـ           )د(   وار ضمان الشفافية واملشاركة يف وضع امليزانية بأسلوب قائم على احل

مع عامة اجلمهور ومشاركته وال سيما األطفال، ومـساءلة الـسلطات احملليـة علـى               
  املالئم؛ النحو

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

، وضمان محاية بنود امليزانية هذه      )درسني والعاملني يف القطاع الصحي    املواليد وتدريب امل  
حىت يف حاالت األزمات االقتـصادية أو الكـوارث الطبيعيـة أو غـري ذلـك مـن                  

  الطوارئ؛  حاالت
 ٦/٢٠٠٤ رقم الفساد مكافحة قانون إلنفاذ الالزمة التدابري مجيع اختاذ )و(  
   .٢٠٠٤ يونيه/حزيران ١٧ املؤرخ

   التنمية أجل من الدويل نالتعاو    
 على واملطرد بالثناء اجلدير االقتصادي النمو من الرغم على أنه القلق مع اللجنة تالحظ  -١٩
 كما. الدويل التعاون على كبري حد إىل تعتمد الطرف الدولة تزال ال املاضي، العقد مدى

 وأن التنمية أجل من التعاون من تأيت تزال ال الوطنية امليزانية من املائة يف ٥٣ نسبة أن تالحظ
 .وأولوياهتا احلكومة وفقاً لسياسات العامة امليزانية دعم إىل متزايد بشكل يذهب ذلك

 أي وخباصة التنمية، جمال يف التعاون بتوجيه الطرف الدولة اللجنة توصي  -٢٠
. فلالط حقوق تنفيذ على كبرياً/سريعاً تأثرياً تؤثر أن ميكن اليت الربامج حنو زيادات،
 :يلي ما إىل اخلصوص وجه على األولوية تعطى أن وينبغي

واسعة النطاق اليت تعود بفوائد واضحة على األطفال، مثـل          الالربامج   )أ(  
  للناموسيات املعاجلة باملبيدات ذات املفعول الطويل؛التوزيع الشامل 

لى عصحية على نطاق واسع، مبا يف ذلك التركيز املنظم        التوعية  البرامج    )ب( 
واستخدام األسابيع الوطنية لصحة الطفل، اليت يكون هلا تأثري على زيادة           بعض اجلوانب   

التغطية اللقاحية، واملكمالت الغذائية الدقيقـة، والرعايـة الوقائيـة علـى مـستوى              
  ؛احمللي اجملتمع
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 جودة ذي عالج على األطفال حصول لنطاق والسريع املستمر التوسيع )ج(  
إتاحة و الوالدة، قبل الرعاية برامج من كجزء الطوعي، واالختبار ورةاملش وتقدمي عالية،
  الطفل؛ إىل األم من البشرية املناعة نقص فريوس انتقال من الوقاية عقاقري

 لتخصيص مدخال بوصفها اإليدز/البشرية املناعة نقص فريوس برامج )د(  
 نوعية وحتسني قاملراف توسيع وتعزيز الصحي، القطاع يف أوسع نطاق على املوارد
   الصحية؛ الرعاية

  النقدية؛ التحويالت وبرامج النطاق الواسعة االجتماعية احلماية خطط )ه(  
 الريفية املناطق إىل الصحي والصرف املياه إيصال برامج نطاق توسيع )و(  

 الريفية املناطق يف الصحي والصرف املياه مبادرات إىل باالستناد ،املناطق احمليطة باملدنو
   ؛"املليون مبادرة "ثلم

 العمال باستخدام وذلك املناطق، مجيع يف املدارس بناءلزيادة  محالت )ز(  
  .سواء حد على خارجيني مبقاولني واالستعانةعلى الصعيد احمللي واجملتمعي 

  األعمال وقطاع الطفل حقوق    
 الدولية، لسوقا يف واملشاركة االستقرار زيادة مع أصبحت، موزامبيق أن اللجنة تالحظ  -٢١

 .األطفال على وسلبيا إجيابياً يؤثر أن ميكن مما واألجنيب، احمللي اخلاصجتتذب االستثمار 

تقترح اللجنة أن تبذل الدولة الطرف جهوداً لضمان حتلي املستثمرين األجانب   -٢٢
واحملليني بالوعي حبقوق الطفل واملرأة وبالتجاوب معها والعمل بأسلوب ينم عن وعي 

 . عي وبيئي من أجل صون اجملتمعات احمللية وأطفاهلااجتما

  مجع البيانات    
 ودراسـة  ٢٠٠٨ عام يفدراسة استقصائية للمستهلكني     إجراء باهتمام اللجنة تالحظ  -٢٣

 املؤشـرات  حالـة ورة شاملة عن    سيعطي ص  مما ٢٠٠٩ عام يف املؤشرات متعددة استقصائية
 الطرف الدولة تقرير يفترد   ال أنه من بالقلق اللجنة شعرت ذلك، ومع. باالتفاقية املتصلة الرئيسية
 .البيانات جلمع الوطين النظام منمستمدة  ودقيقة شاملةوحديثة  وبيانات معلومات

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز نظامها اخلاص جبمع البيانـات              -٢٤
م التقدم احملـرز يف إعمـال      بدعم من شركائها وعلى استخدام هذه البيانات أساساً لتقيي        

وتوصي اللجنـة بـأن     . حقوق الطفل ويف املساعدة على وضع سياسات لتنفيذ االتفاقية        
تتضمن بيانات حمّدثة بشأن طائفة واسعة      جتمع  تتأكد الدولة الطرف من أن املعلومات اليت        

ـ            ال من األطفال املعرضني للخطر مبن فيهم أطفال األرياف، واألطفال املعوقون، واألطف
سـيما يف املنـاطق      الذين يعانون من الفقر، وأطفال الشوارع، واألطفال العـاملون، ال         

 . حسب نوع اجلنس واملنطقة والعمر  تلك البياناتاحملرومة، مع تصنيف
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   والتوعيةاالتفاقية والتدريب مبادئ نشر    
 سيةاملدر الكتب يف الطفل حقوق بشأن معلومات إدراج التقدير مع اللجنة تالحظ  -٢٥

 االتصاالت ألن بالقلق تشعر فإهنا ذلك، ومع. والشرطة املعلمني تدريب يف وكذلك الرمسية،
 خارج سيما ال منتظمة، وغري كافية غري واملهنيني البالغني تستهدف اليت التدريبية والربامج العامة
 فيما لألطفال ئمةواملال العملية املعلومات ندرة إزاء أيضا بالقلق اللجنة وتشعر. احلضرية املناطق
 بدور تضطلع ال اإلعالم وسائل أن من كذلك بالقلق اللجنة وتشعر. حقوقهم مبمارسة يتعلق
 .الطفل حبقوق املتعلقة املعلومات نشر يف كاف

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٢٦

االتفاقية معروفة ومفهومة على نطاق واسـع يف        أحكام  كفالة أن تكون     )أ(  
  ؛ألطفاللغني واأوساط البا

توسيع نطاق محالهتا الرامية إىل إذكاء الوعي من أجـل الوصـول إىل              )ب(  
  السكان خارج املناطق احلضرية؛ 

تعزيز التدريب الكايف واملنهجي جلميع الفئات املهنية العاملة من أجـل            )ج(  
لصحيون األطفال ومعهم، مبا يف ذلك املسؤولون عن إنفاذ القانون واملعلمون واملوظفون ا           

  االجتماعيون والعاملون يف مؤسسات رعاية األطفال؛ واملرشدون 
 املعلومـات  نـشر  علـى  لتشجيعها اإلعالم وسائل مع التعاون تكثيف )د(  
  .املسؤولية هبذه اضطالعها وتعزيز باالتفاقية املتعلقة

  التعاون مع اجملتمع املدين    
 به يضطلع الذي األساسي الدور على اتقريره يف الطرف الدولة تأكيد على اللجنة تثين  -٢٧

 اللجنـة  تشعر ذلك، ومع. واألجنبية الوطنية احلكومية غري املنظمات ذلك يف مبا املدين، اجملتمع
 خـالل  ذلك يف مبا ضعيفة، تزال ال العامة القرارات صنع يف املدين اجملتمع مشاركة ألن بالقلق
  .هبا اخلاصة امليزانية وإعداد هلا تخطيطوال احلكومة ربامجل العامة السياسات صياغة مراحل

حتث اللجنة الدولة الطرف على إشراك اجملتمعات احمللية ومنظمات اجملتمع املدين،             -٢٨
 .بصفة منتظمة، يف مجيع مراحل تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل مبا يف ذلك منظمات األطفال،

 املبادئ العامة  -٢  
  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢ املواد(

  دم التمييزع    
 من ميكنهم مبا األطفال جلميع اخلدمات لتوفري املبذولة باجلهود اللجنة تنوه بينما  -٢٩

 مناطق خمتلف بني واملستمرة الكبرية الفوارق إزاء القلق ببالغ تشعر فإهنا حبقوقهم، التمتع
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 يف عليها املنصوص باحلقوق األطفال متتع يف املساواة عدم إىل يؤدي مما الطرف الدولة
 ذلك يف مبا واالجتماعية، الدميغرافية املؤشرات من جمموعة يف التفاوتات وتتجلى. االتفاقية
 الرعاية على واحلصول الرضع وفيات ومعدالت وإكماله، بالتعليم االلتحاق معدالت
 الذين واألطفال املعوقني، واألطفال الفتيات ضد التمييز استمرار على تدل وهي الصحية،
 اللجنة تالحظ وبينما. اقتصاديا احملرومة األسر وأطفال ،والنائية الريفية ناطقامل يف يعيشون
 منذ احلقوق بنفس قانونيا يتمتعون باتوا الزواج إطار خارج ولدوا الذين األطفال أن بارتياح
 يولدون الذين األطفال حاالت إزاء بالقلق تشعر فإهنا ،٢٠٠٤ عام يف األسرة قانون تنقيح
  .املرياث يف احلق سيما ال حقوقهم، من ُيحرمون يزالون ال والذين زوجيةال إطار خارج

 العمل سياسات منها تدابري، اختاذ يف النظر على الطرف الدولة اللجنة حتث  -٣٠
 والقضاء املساواة قدم على حبقوقهم والفتيان الفتيات متتع لضمان األولوية وإعطاء اإلجيايب،
. واملهمشة الضعيفة الفئات إىل ينتمون الذين واألطفال فتياتال ضد التمييز أشكال مجيع على
 األطفال أن من للتأكد الالزمة التدابري مجيع اختاذ إىل الطرف الدولة اللجنة تدعو كما

 غريهم مع املساواة قدم وعلى فعال بشكل حبقوقهم يتمتعون الزوجية نطاق خارج املولودين
  .األطفال من

  مصاحل الطفل الفُضلى    
تالحظ اللجنة مع التقدير، أن مبدأ مصاحل الطفل الفضلى قد أُدمج يف تـشريعات                -٣١

غري أن اللجنة تأسف ألن مبدأ مـصاحل        .  من الدستور  ٤٧الدولة الطرف، وحتديداً يف املادة      
الطفل الفضلى ال يوضع يف االعتبار األول يف معظم املسائل التشريعية والسياساتية اليت هتـم               

ن يف املهن   و مع األطفال، مبا يف ذلك العامل      اللجنة أيضاً ألن املهنيني العاملني    وتأسف  . الطفل
  .القضائية، ال ينفذون هذا املبدأ تنفيذاً كافياً

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري املناسبة إلدماج مبدأ مصاحل              -٣٢
وتنفيـذه عمليـاً يف القـرارات    الطفل الفضلى إدماجاً كافياً يف مجيع النصوص القانونية        

القضائية واإلدارية ويف الربامج واملشاريع واخلدمات اليت يكون هلا أثر على الطفل، وذلك 
 . من االتفاقية٣عمالً باملادة 

  احلق يف احلياة والبقاء والنماء    
 حوادث وخاصة احلوادث، من جدا العالية النسبة إزاء قلقها عن اللجنة تعرب  -٣٣

 إزاء أيضا بالقلق اللجنة وتشعر. الطرف الدولة يف هلا ضحايا األطفال يقع يتال الطرق،
 خلفتها اليت األرضية األلغام نتيجة ُيجرحون أو ُيقتلون األطفال بأن تفيد اليت التقارير

 . الطرف الدولة أراضي على السابقة الصراعات

 التخصصات متعددة نيةوط استراتيجية وتنفذ تعتمد بأن الطرف الدولة اللجنةتوصي   -٣٤
 الوعي لزيادة عامة حبمالت االضطالع تواصل وبأن السري سالمة بشأن عمل وخطة
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 .عموماً واجلمهور واملدرسني واألمهات واآلباء األطفال صفوف يفرور امل مبقتضيات
 األرضية، األلغام إزالة إىل الرامية جهودها تعزيز على الطرف الدولة أيضا اللجنة وحتث
 التأهيل لضمان وكذلك بشأهنا، التوعية وبرامج األلغام إزالة برامج طريق عن ذلك يف مبا

 من وغريها املتحدة األمم من املساعدة والتماس األطفال، من للضحايا والنفسي البدين
 .الصدد هذا يف املختصة اهليئات

  اء الطفلراحترام آ    
 الطرف، الدولة تشريعات يف الطفل آراء احترام مبدأ بإدماج علماً اللجنة حتيط  -٣٥

 مشاركة وبأن التبين، حاالت  سياقويف األسرة، قانون ويف) ٤٧ املادة (الدستور يف وخباصة
 ذلك، ومع .الطرف الدولة يف االهتمام من باملزيد حتظى القرار صنع عمليات يف األطفال
 يف االعتبار يف ؤخذت ال أو ُتلتمس ال األحيان بعض يف الطفل آراء أن من القلق اللجنة يساور
 بالقضايا اخلاصة القضائية االستماع جلسات ذلك يف مبا باألطفال، تتعلق اليت البيئات خمتلف
. اجلمهور مستوى على العامة السياسة ومناقشات والتعليم، املدارس إدارة ومسائل الصلة ذات

 األطفال، حرية تقيد زالت ال التقليدية اجملتمعية املواقف بعض أن من أيضا بالقلق اللجنة وتشعر
 ولكنها الطفل، برملان إنشاء اللجنة وتقدر. نظرهم وجهات عن التعبري يف الفتيات، وخباصة
 .وفعاليته شرعيته على تؤثر قد االنتخابية وعمليته عمله أساليب أن من بالقلق تشعر

لى دمج  عاالتفاقية، من ١٢ للمادة وفقاً ،تعمل أن على الطرف الدولة اللجنة حتث  -٣٦
 ويف األسرة داخل العملي الواقع يفمبدأ احترام آراء الطفل وإعماله وتسهيل تطبيقه 

 وتوصي. والقضائية اإلدارية اإلجراءات وأثناء املؤسسات يف وكذلك واجملتمع املدرسة
 واضحة توجيهية ومبادئ آليات وإنشاءباعتماد  الطرف الدولة تقوم بأن أيضا اللجنة
 فال ميكن هبا هليئات صنع القرار أن تراعي اآلراء اليت يعرب عنها األطالطريقة اليت بشأن
 وتوصي .مقترحاهتم على مناسبة ردود على األطفال حصول تضمن وبأن، الطفل برملان يف

 انتخاب من وبتمكينهم الطفل، برملان يف متييز دون األطفال مجيع بتمثيل كذلك اللجنة
 رقم العام تعليقها إىل الطرف الدولةهتمام ا كذلك اللجنةوتوجه . حبرية ممثليهم
 ".إليه االستماع يف الطفل حق "املعنون) ٢٠٠٩(١٢

   واحلريات املدنية احلقوق  -٣  
  )االتفاقية من) أ (٣٧و ١٩و ١٧-١٣و ٨و ٧ املواد(

  املواليد تسجيل    
 يماس ال املواليد، تسجيل لزيادة الطرف الدولة تبذهلا اليت باجلهود اللجنة ترحب  -٣٧

 ،٢٠٠٤ ديسمرب/األول كانون ٨ املؤرخ ،١٢/٢٠٠٤ رقم املدين السجل قانون اعتماد
 يف الالمركزية واعتماد يوما، ١٢٠ إىل يوما ٣٠ منلمواليد لالتسجيل اجملاين  فترة ومتديد
 ومع. ٢٠٠٤ عام يف املواليد تسجيل بشأن عمل خطة وضع عن فضال التسجيل، خدمات
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 قد يوما ١٢٠ل ا فترة بعد ُتفرض اليت الرسوم أن من بالقلق تشعر تزال ال اللجنة فإن ذلك،
 أيضا بالقلق اللجنة وتشعر .منخفضة نسبته تزال ال الذي األطفال، تسجيل أمام عائقا تشكل
 فوائد بعد تفهم مل األسر وأن احمللية اجملتمعات عن بعيدة تزال ال التسجيل سلطات أن من

 . فهماً كامالً املواليد تسجيل

 جمانا، املواليد تسجيل نظام إرساءب التعجيل على الطرف الدولة اللجنة حتث  -٣٨
أى نأ ذلك يف مبا الطرف، الدولة أحناء مجيع يف ومتاحا مستداما يكون أن ينبغي والذي
 والوحدات التسجيل مكاتب تزويد على الطرف الدولة كذلك اللجنة وحتث. املناطق
 مجيع يف التوعية أنشطة تعزيز وعلى الالزمة واملالية اديةوامل البشرية باملوارد امليدانية

 وتوصي. والفتيات الفتيان مجيعمبا يشمل  املواليد تسجيل أمهية بشأن احمللية اجملتمعات
 من املسجلني غري األطفال حرمان عدم، يف انتظار ذلك، الطرف الدولة تكفل بأن اللجنة

 .والتعليم الصحة جمايل يف سيما ال حقوقهم،

   السلمي والتجمع مجعيات تكوين حرية    
 من بالقلق تشعر فإهنا األطفال، منظمات من كبري عدد بوجود اللجنة ترحب بينما  -٣٩
مرهوناً بقدرة الطفل على  يزال ال) ١٥ املادة (اجلمعيات تكوين حرية يف احلق إعمال أن

 .اجلمعيات تسجيل يف احلق ممارسة
 تكوين حرية يف الطفل حلق التام اإلعمال بضمان الطرف الدولة اللجنة توصي  -٤٠

 .مجعيات تكوينإىل  املبادرة على األطفال وبتشجيع االتفاقية من ١٥ للمادة طبقاً مجعيات

  اخلصوصية محاية    
 مناسبات يف كشفت، اإلعالم وسائل بأن تفيد اليت التقارير إزاء بالقلق اللجنة تشعر  -٤١
 أن إىل وأشارت األطفال، من اجلرائم ضحايا هوية ديدحت ىلإ تؤدي قد معلومات عن شىت،
 . وافيا تنفيذا األطفال حبماية املتعلقة واليته ينفذ ال االجتماعية لالتصاالت الوطين اجمللس

 التشريعات تنفيذ لتعزيز الالزمة التدابري الطرف الدولة تتخذ بأن اللجنة توصي  -٤٢
 احترام ضمان أجل من اإلعالم، وسائل مع تعاونبال التثقيفية، واحلمالتالتوعية و القائمة

 بأن أيضا وتوصي. التلفزيون شاشة على وخاصة اإلعالم، وسائل يف األطفال خصوصية
 وأن اخلصوصية يف الطفل حق فعال بشكل االجتماعية لالتصاالت الوطين اجمللس حيمي
 .اإلعالم وسائل يف الفضلى مصاحله حيمي

   ئمةاملال املعلومات إىل الوصول    
 صوت تعزيز يف جنحت" من طفل إىل طفل" شبكة أن بارتياح اللجنة تالحظ  -٤٣

 على األطفال حصول فرص حمدودية إزاء قلقها عن اللجنة تعرب ذلك، ومع .األطفال
 واألطفال الفقر من يعانون الذين األطفال سيما ال الطرف، الدولة أحناء مجيع يف املعلومات



CRC/C/MOZ/CO/2 

GE.09-46100 12 

 ينص الطفل حقوق محاية قانون ألن بالقلق اللجنة وتشعر. الريفية املناطق يف يعيشون الذين
 منهجية آليات توجد ال ذلك ومع التلفزيونية، والربامج األفالم مراقبة يف الدولة واجب على
 العنف مثل املؤذية، للمعلومات التعرض من األطفال محاية هبدف اإلعالم وسائل ملراقبة
  .اإلنترنت ذلك يف مبا اإلعالم، وسائطما  اللذين َتعرِضهاإلباحية واملواد

 لتوافر الكامل الضمان أجل من جهودها بتعزيز الطرف الدولة اللجنة توصي  -٤٤
 من سيما ال املساواة، قدم على األطفال جلميع املناسبة املعلومات على احلصول سبل

 املعلومات هذه تكون أن على والريفية، النائية املناطق يف يعيشون ومن الفقر من يعانون
 اعتماد يف بالنظر الطرف الدولة اللجنة توصي كما. نضجهم ومدى ألعمارهم مالئمة

 واملواد املعلومات من األطفال حلماية مناسبة توجيهية مبادئ ووضع حمددة تشريعات
 .االتفاقية من) ه(١٧ للمادة وفقا وذلك رفاههم، تقوض اليت الضارة

  املهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو لةاملعام ضروب من وغريه التعذيب    
 األطفال يعتقلون الشرطة ضباط بأن تفيد اليت التقارير إزاء البالغ قلقها عن اللجنة تعرب  -٤٥

 العاصـمة،  يف زميبيتـو  سوق يف سيما ال املعاملة، وسوء للتعذيب ويعرضوهنم قانوين غري بشكل
  .احلضرية املناطق يف السيارات مواقف يف ذلكوك شائعة، املمارسات هذه أني أفيد حيث

توصي اللجنة الدولة الطرف بالتحقيق يف مجيع ادعاءات ممارسة التعذيب وغريه             -٤٦
من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ضد األطفال، واختاذ تدابري             

الثقافة السائدة املتمثلة يف عدم      وملكافحةفورية لوقف ممارسة الشرطة العنف ضد األطفال        
كما حتث اللجنة الدولة الطرف علـى أن تـدرج يف           . املعاقبة على ارتكاب هذه األفعال    

بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية مـن        ١٩٩٠لعام  مبادئ األمم املتحدة    تشريعاهتا  
 ذه املبادئ، تدريب قوات الشرطة على ه    على  ، و جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني    

تـوفري   وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إىل        .هاوفرض عقوبات يف حالة عدم احترام     
لتعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو          اسبل الرعاية والشفاء لضحايا     

 . عانوه إدماجهم يف اجملتمع وتعويضهم عماوإعادة  الالإنسانية أو املهينة،

   البدين العقاب    
 املدارس، ويف املرتل يفاب البدين ال يزال مشروعاً العق ألن بالقلق اللجنة تشعر  -٤٧

 محاية قانون أن من أيضا بالقلق اللجنة وتشعر .األطفال لتأديب الوحيد السبيل عتربي ما وغالبا
 اللجنة وتشعر. واملدارس املرتل يف البدين العقاب حظر على صراحة ينص ال الطفل حقوق
 العقاب حيظر والتعليم التربية لوزارة الداخلي النظام أن من الرغم على أنه من كذلك بالقلق
 أحناء مجيع يف واألمهات واآلباء املعلمني جانب منله  يتعرضون زالوا ما األطفال فإن البدين،
 .الطرف الدولة
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 وجِّهت ،))ب(٣٩ الفقرة ،CRC/C/15/Add.172 (السابقة توصيتها اللجنة تكرر إذ  -٤٨
 احلماية يف الطفل حق بشأن) ٢٠٠٦(٨ رقم العام اللجنة تعليق إىل الطرف لدولةاهتمام ا

 أن على تنص اليت املهينة، أو القاسية العقوبة ضروب من وغريه البدين العقاب من
 يشكل الطفل تستهدف اليت واإلذالل العنف على القائمة العقوبة أشكال على القضاء
 الطرف الدولة اللجنة وتوصي. األطراف الدول عاتق علىيقع  طمشرو وغري فورياً التزاماً
  :يلي مبا

صراحة ممارسة العقاب البدين يف األسرة واملدارس  حيظر قانون إصدار )أ( 
 إساءة عن املسؤولني ضد منهجية بصورة قانونية إجراءات اختاذ وكفالةواملؤسسات، 

  األطفال؛ معاملة
 كافة يف ونطاقه وطبيعته البدين ابالعق سبابأ لتقييم شاملة دراسة إجراء )ب(  

  الطرف؛ الدولة أحناء
 بشأن اجتماعية تعبئة ومحالت اجلمهور وتوعية لتثقيف محالت تنظيم )ج(  
القيم  وتشجيع املمارسة هذه جتاه السائد املوقف تغيري بغية ،للعقاب البدين الضارة اآلثار

  وتربيتهم؛ األطفال تنشئة سياق يف املشاركة على ةوالقائم العنف من اخلالية اإلجيابيةواألمناط 

  األطفال على املمارس العنف بشأن املتحدة األمم أجرهتا اليت الدراسة متابعة    
 ذُكـر  كمـا  خمتلفة، بأشكال ميارس األطفال ضد العنف ألن بالقلق اللجنة تشعر  -٤٩

 .حمدودة الاألطف ضد للعنف التصدي على احلكومة قدرة تزال ال ذلك ومع أعاله،

تشجع اللجنة الدولة الطرف على إعطاء األولوية للقضاء على مجيـع أشـكال               -٥٠
الوثيقة (وباإلشارة إىل دراسة األمم املتحدة عن العنف ضد األطفال          . العنف ضد األطفال  

A/61/299(، يلي مبا الطرف الدولة اللجنة توصي: 
 مراعاةه الدراسة مع هذ توصيات لتنفيذ الالزمة التدابري مجيع اختاذ )أ(  
 اليت واجلنوبية الشرقية أفريقيا لبلدان اإلقليمية املشاورات عن املنبثقة والتوصيات النتائج
 خاصة، وبصفة. ٢٠٠٥ يوليه/متوز ٢٠ إىل ١٨ من الفترة يف جوهانسربغ يف ُعقدت
  :التالية للتوصيات خاصاً اهتماماً الطرف الدولة تويل بأن اللجنة توصي

  األطفال؛ حق يف العنف شكالأ مجيع حظر '١'
  واحمللي؛ الوطين الصعيدين على والعمل االلتزام تعزيز '٢'
  التوعية؛ محالت وتعزيز العنف من اخلالية القيم إشاعة '٣'
  أجلهم؛ ومن األطفال مع يعملون من مجيع قدرات تعزيز '٤'
  العقاب؛ من لإلفالت حد ووضع املساءلة ضمان '٥'
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 اجملتمع معبالتشارك  للعمل أداة باعتبارها الدراسة توصيات استخدام  )ب(  
 افةً، بصفة خاصة، من أجل ضمان محاية الفتيان والفتيات كاألطفال بإشـراكو املدين،
 إجراءات اختاذ إىل بنشاط والسعي والنفسي، واجلنسي اجلسدي العنف أشكال مجيع من

   هلا؛ والتصدي املعاملة وإساءة العنف من األشكال هذه ملنع زمنياً، وحمددة ملموسة
 السلوك بشأن وتوعيتهن وتثقيفهن املراهقات لفائدة وقائية تدابري وضع )ج(  
 األسرة يف والفتيات النساء ضد العنف من خالية لبيئة للترويج تدابري واختاذ الصحي

  احمللية؛ واجملتمعات
 املعين العام لألمني اخلاص املمثل من الصدد هذا يف التقين التعاون التماس )د(  
 اإلنسان، حلقوق السامية املتحدة األمم مفوضية من وكذلك األطفال ضد بالعنف

 إىل إضافة باملوضوع معنيـة أخرى ووكاالت العاملية، الصحة ومنظمة واليونيسيف،
  .احلكومية غري املنظمات بني من الشركاء

  البديلة والرعاية األسرية البيئة  -٤  
 واملـادة  ،٢١-١٩ واملـواد  ،١١-٩ ـوادوامل) ٢ و١الفقرتان ( ١٨ واملادة ٥ املادة(    

  )االتفاقية من ٣٩ واملادة) ٤الفقرة  (٢٧ ملادةاو ،٢٥

  األسرية البيئة    
 خالله من وفرالذي ُي باشرامل جتماعياال دعمال برنامج وجود بارتياح اللجنة تالحظ  -٥١

 أشد حتياجاتا لدعم الغذائية املعونات برنامج عن فضال احملرومة األسر آلالف املادي الدعم
 حمدود تأثري سوى هلا يكون لن الربامج هذه أن من القلق اللجنة يساور ذلك، ومع .فقرا األسر
 حاد بشكلتقدمي املساعدة لألسر  ومرافق االجتماعي األمان شبكة خدمات تأثر استمر إذا
 ؤونوالش املرأة وزارة تقدمها اليت االجتماعي الرفاه خلدمات املخصصة املوارد حدوديةمب

 الوطنية اللجنة ألن أيضا اللجنة وتأسف. االجتماعية احلماية عن املسؤولة االجتماعية،
 ويساور. عملها لتبدأ  التنظيميةالئحتها على املوافقة تنتظر تزال ال االجتماعية الرعاية لسياسات
 يعمج ثلث متثل واليت نساء، تعيلها اليت لألسر اهلش الوضع إزاء خاص بشكل القلق اللجنة
الضعفاء، و األيتام األطفال عدد نصف من أكثر فيها يعيش واليت الطرف، الدولة يف األسر
 . أطفال يعيلها اليت األسر عدد تزايد وإزاء

 امليزانيةبقدر هام  الطرف الدولةسابقاً، بأن تزيد  ذكر كما اللجنة، توصي  -٥٢
 الفعالة احلماية توفري من متكنها لضمان االجتماعية والشؤون املرأة لوزارة املخصصة
 اعتماد على الطرف الدولة اللجنة وحتث .ضعفاً األكثر لألسر االجتماعية واخلدمات
 مكاتب وإنشاء كامال، إنفاذا االجتماعية للرعاية الوطنية السياسة إلنفاذ الالزمة اللوائح
 اللجنة ثوحت. وأسرهم لألطفال واحلماية واملشورة املعلومات لتوفري احمللي الصعيد على
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 األولوية االجتماعي األمان شبكاتط خط تعطي أن ضمان على الطرف الدولة كذلك
  .األطفال يعوهلا اليت واألسر لإلناث

  األطفال احملرومون من بيئة أسرية    
مع أن اللجنة حتيط علماً باعتماد اخلطة املتعددة القطاعات اخلاصة باأليتام واألطفال              -٥٣

 قلقها إزاء استمرار حالة الضعف الشديد اليت يعيـشها األطفـال            الضعفاء، فإهنا تعرب عن   
األيتام وَتعرُّضهم ألخطار مجة، كاستغالهلم وإيذائهم جنسياً، وتـشغيلهم للقيـام بأعمـال             
خِطرة، وتزوجيهم يف وقت مبكر، وانتزاع ممتلكاهتم، وقلة فرص استفادهتم مـن اخلـدمات              

اسة وأدائهم فيها، وسـوء صـحتهم العاطفيـة         األساسية، وتدين نسبة مواظبتهم على الدر     
وتـشعر اللجنـة    . والعقلية، باإلضافة إىل عبء املسؤوليات اليت تثقل كاهلهم كأرباب أسر         

بالقلق أيضاً لكون إدراج مفهوم األسرة الكفيلة يف قانون األسرة اجلديد مل ُيْتبع بعد باعتماد               
  . إجراءات ولوائح لتنفيذه

  :الطرف مبا يليتوصي اللجنة الدولة   -٥٤
إعطاء األولوية حلماية البيئة األسرية الطبيعية وضـمان عـدم انتـزاع              )أ(  

األطفال من أسرهم والعهد هبم إىل أسر كفيلة أو مؤسسات رعاية إالّ كتدبري أخري، عندما 
  خيدم هذا التدبري مصاحل الطفل الفضلى؛

ـ   اخلاصة باأليتام تنفيذ اخلطة     )ب(   صيص املـوارد  واألطفال الضعفاء مـع خت
  البشرية واملالية الكافية لذلك؛

حتويل املؤسسات احلكومية لرعاية الطفولة إىل مراكز دعم ذات طـابع             )ج(  
  أسري قريبة من اجملتمعات احمللية اليت توجد فيها؛

إنشاء نظام لتقدمي خدمات الرعاية البديلة خيضع للوائح تنظيمية وملعايري            )د(  
  اسبة؛دنيا ولعمليات مراقبة من

اعتماد إجراءات ولوائح من غري إبطاء لتنفيذ قانون األسرة اجلديد الذي             )ه(  
  يتناول أموراً منها كفالة أطفال الغري؛

  تنفيذ آليات لزيادة وتشجيع إدماج األطفال يف أسر كفيلة؛  )و(  
        ضمان حق الطفـل يف أن ُيـستمع إليـه يف مجيـع مراحـل إجـراء                   )ز(  

  الرعاية البديلة؛
  ضمان حق الطفل يف أن يعرف أصله وسرية حياته؛  )ح(  
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مراعاة التوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة يف يوم املناقشة العامة اليت أجرهتا             )ط(  
الوثيقـة  ( بشأن األطفال احملرومني من رعايـة الوالـدين          ٢٠٠٥سبتمرب  /أيلول ١٦يف  

(CRC/C/153.  

  التبين    
  :يتعرب اللجنة عن قلقها بشأن ما يل  -٥٥

عدم اشتمال تقرير الدولة الطرف على معلومات كافية بشأن التبين علـى              )أ(  
  الصعيدين الداخلي والدويل؛

ال مييِّز التشريع احلايل بني التبين على الصعيد الدويل والتبين على الـصعيد               )ب(  
  الداخلي، وبالتايل، فإنه ال يطبِّق مبدأ تفرُّع السلطات؛

  راغبني يف التبين والطفل املعين به على يد مهنيني؛عدم إعداد األبوين ال  )ج(  
عدم إشراك موظفني مؤهلني يف اختيار األطفال لغرض التبين وعدم السماح             )د(  

  لألبوين الراغبني يف التبين باالنتقاء؛
عدم تصديق الدولة الطرف بعد على اتفاقية الهاي بشأن محايـة الطفـل               )ه(  

  .١٩٩٣عيد الدويل لعام والتعاون يف جمال التبين على الص
  :تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف القيام مبا يلي  -٥٦

  توفري معلومات شاملة بشأن التبين يف تقريرها الدوري املقبل؛  )أ(  
وضع وتنفيذ لوائح صارمة وحمددة فيما يتعلق حبـاالت التـبين علـى               )ب(  

 يف االتفاقية، وضـمان     الصعيدين الداخلي والدويل، ومواءمة إجراءات التبين مع ما جاء        
  إخضاع عملية التبين إلشراف صارم من ِقبل مصاحل الرفاه االجتماعي؛

ضمان إعداد الطفل واألبوين الراغبني يف التبين إعداداً كافياً على يـد              )ج(  
  مهنيني مؤهلني؛

ضمان تكليف موظفني مؤهلني مبسؤولية اختيار األسرة املتبنية األقـدر            )د(  
  ات الطفل؛على تلبية احتياج

تقوية مصاحل الرفاه االجتماعي من خالل تزويدها بـاملوارد البـشرية             )ه(  
واملالية الكافية كي تقوم مبسؤولياهتا يف ضمان تنفيذ ورصد إجراءات التبين على النحـو              

  الذي يقتضيه قانون األسرة اجلديد؛
ـ             )و(   ال حبث التصديق على اتفاقية الهاي بشأن محاية الطفل والتعاون يف جم

، وهو ما سيساعد الدولة الطرف علـى ضـمان     ١٩٩٣عام  لالتبين على الصعيد الدويل     
  .احملافظة على مصاحل الطفل الفضلى
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  اإلمهال واإليذاء    
تالحظ اللجنة، مع التقدير، إنشاء وحدات خاصة تراعي التوازن بني اجلنسني داخل              -٥٧

مراكز الشرطة يف سائر أحناء الدولة الطرف من أجل تقدمي الدعم لضحايا العنـف املـرتيل،                   
لكن، ويف ظل استشراء وتفاقم مشكلة العنف املرتيل، تشعر اللجنة     . ال سّيما للنساء واألطفال   

  :زاء ما يليبالقلق إ
  نادراً ما ُيقدَّم مرتكبو العنف واإليذاء إىل العدالة؛  )أ(  
  التحقيق بشكل غري كاٍف يف حاالت إيذاء األطفال وإمهاهلم؛  )ب(  
عدم توفر مآوٍ مؤقتة تلجأ إليها النساء واألطفال ضحايا العنـف املـرتيل               )ج(  

  ونقص املساعدة االجتماعية والنفسية املقدَّمة للضحايا؛
استمرار امتناع الضحايا عن اإلبـالغ عـن حـاالت اإليـذاء بـسبب                      )د(  

  .مواقف اجملتمع
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٥٨

ضمان مقاضاة كل من يؤذي أو يهمل طفالً على حنو يراعي احتياجات              )أ(  
  ؛اخلاصة للضحاياياة احلالطفل وحيترم حرمة 

طريق تزويده بآليات فعالة لتلقي البالغات      توطيد نظام محاية الطفل عن        )ب(  
عن حاالت إيذاء األطفال، ورصدها عن طريق مجع البيانات، والتحقيق فيها على حنـو              

  يراعي الفوارق بني اجلنسني؛
فتح مآوٍ مؤقتة يلجأ إليها األطفال ضحايا اإليذاء واإلمهال وتقدمي الدعم             )ج(  

تعـافيهم  إتاحـة   طفال الضحايا من أجل     النفسي الضروري وغريه من أشكال الدعم لأل      
  وإعادة إدماجهم يف اجملتمع بشكل كامل؛

عواقب إيـذاء األطفـال     بتنفيذ برامج وقائية لتثقيف وتوعية اجلمهور         )د(  
وإمهاهلم وزيادة مشاركة اجملتمع برّمته، مبن فيهم األطفال، يف وضع استراتيجيات وقائية            

  ذها؛متنع حدوث اإليذاء واإلمهال ويف تنفي
 ٢٤إحداث خط هاتفي وطين جماين ملساعدة األطفال ميكن االتصال به             )ه(  

 عنصر تثقيفي لفائدة أشد األطفال هتميشاً،       ، مع إتاحة   أرقام ٤-٣ساعة يف اليوم بتركيب     
وختصيص أموال من أجل توفري اخلدمات يف املناطق النائيـة، مـع التمـاس مـساعدة                

  .الصلةاليونيسيف وغريها من املنظمات ذات 
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  الصحة األساسية والرفاه   -٥  
) ٣-١الفقرات   (٢٧واملادة    ٢٦ و ٢٤ و ٢٣واملواد  ) ٣الفقرة   (١٨ واملادة   ٦املادة  (    

  ) من االتفاقية

  األطفال املعوقون    
مع أن اللجنة حتيط علماً بأن الدولة الطرف قد اختذت بعض التدابري لوقاية األطفال                -٥٩

 ولعالجهم ولتدريب مدرِّسني متخصِّصني، فإهنا تشعر بالقلق ألن       من اإلصابة بإعاقات ذهنية     
ما اعُتمد من تدابري ال يكفي لضمان متتع األطفال املعوقني حبقوقهم متتعـاً تامـاً، ال سـيما     

الوثيقـة  ( علـى الـرغم مـن توصـياهتا الـسابقة            حبقوقهم يف الصحة والتعليم، وذلك    
CRC/C/14/Add.172   ور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء العـدد        ويسا). ٤٩ و ٤٨، الفقرتان

احملدود من املرافق والتجهيزات املدرسية اليت تالئم احتياجات أولئك األطفال وإزاء الـنقص             
احلاد يف عدد املدرِّسني املتخصِّصني، مما يؤدي إىل حرمان نسبة كبرية من األطفال املعـوقني               

  .ات األوىل من التعليم االبتدائيمن التعليم أو إىل انقطاعهم عن املدرسة خالل السنو
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٦٠

  النظر يف التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص املعوقني؛  )أ(  
اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان تنفيذ التشريعات اليت تنص على محاية             )ب(  

ة مع غريهم وعلى حنو يراعـي       األطفال املعوقني وعلى توفري التعليم هلم على قدم املساوا        
  الفوارق بني اجلنسني؛

عدم ادخار أي جهد يف سبيل توفري ما يلزم من برامج وخدمات شاملة               )ج(  
  ذه اخلدمات؛هلموارد بشرية ومالية كافية إتاحة جلميع األطفال املعوقني وضمان 

تنظيم محالت لتوعية اجلمهور حبقوق األطفال املعـوقني وباحتياجـاهتم            )د(  
  خلاصة والتشجيع على إدماجهم يف اجملتمع؛ا

توفري التدريب للمهنيني العاملني مع األطفـال املعـوقني، كاملدرِّسـني             )ه(  
واألخصَّائيني االجتماعيني والعاملني يف احلقل الطيب واملساعدين الطبـيني والعـاملني يف            

  جماالت ذات صلة؛
طـيط للـسياسات   ضمان مشاركة األطفال املعوقني وأسـرهم يف التخ         )و(  

  والربامج ويف رصدها وتقييمها؛
         بـشأن حقــوق  ) ٢٠٠٦(٩مراعـاة تعليـق اللجنـة العـام رقـم        )ز(  

  .األطفال املعوقني
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  الصحة واحلصول على اخلدمات الصحية    
تثين اللجنة على الدولة الطرف ملا حتقَّق من حتسُّن كبري يف معديل وفيـات املواليـد           -٦١

ة ويف نطاق التطعيم والوقاية من انتقال فريوس نقص املناعة البشرية من األم             والوفيات النفاسي 
  :غري أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي. إىل الطفل
  أن معدالت وفيات املواليد يف الدولة الطرف من أعلى املعدالت يف العامل؛  )أ(  
 منها وعالجها أن األسباب الرئيسية يف وفيات األطفال أمراض ميكن الوقاية        )ب(  

  كاملالريا واألمراض التنفسية واإلسهال واألمراض اليت ميكن الوقاية منها بالتطعيم؛
اإليدز مهـا   /أن حالة األطفال التغذوية السيئة وفريوس نقص املناعة البشرية          )ج(  

  السببان الرئيسيان يف وفيات األطفال؛
  نطاقها ونوعيتها؛أن اخلدمات الصحية املقدَّمة تتسم بالنقص من حيث   )د(  
أن نسبة األطفال دون سن ستة أشهر الذين تقتصر تغذيتهم على الرضاعة              )ه(  

  . يف املائة٣٠ال تتجاوز 
توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة إعطاء األولوية لتخصيص املـوارد املاليـة          -٦٢

مات والبشرية لقطاع الصحة، ضماناً لتكافؤ فرص مجيع األطفال يف احلصول على اخلـد            
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

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

ضمان حصول مجيع شرائح اجملتمع على املعلومات والتثقيف يف جمـال             )ب(  
الصحة ودعمها يف االستفادة من املعارف البسيطة املتعلقة بصحة الطفل وتغذيته، مبـا يف              

     حىت يبلغ الرضيع سـتة أشـهر        ها غري دونضاعة الطبيعية   ذلك مزايا االعتماد على الر    
  من العمر؛
 واألطفال، خاصـة  الرضعبذل مزيد من اجلهد ملواصلة احلد من وفيات      )ج(  

بالتركيز على التدابري الوقائية وعلى العالج، مبا يف ذلك حتـسني مـستويات التطعـيم،            
التعامل مـع  ، وإدارة الرب املأمونةمياه ، وزيادة إتاحة الصحيةشروط الوحتسني التغذية و 

  األمراض املعدية واملالريا؛
مواصلة جهود التحصني، بطرق منها حتسني أنشطة التوعيـة وحتـصني             )د(  

األطفال املنقطعني عن املدرسة، والتنفيذ الفعال جملموعة أنشطة التدخل املتكاملة يف مجيع            
  قطاعات الصحة؛
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د من الوفيات النفاسية يف سائر أحنـاء        بذل مزيد من اجلهود ملواصلة احل       )ه(  
   البلد، وتطوير خدمات يف جمال الرعاية الـصحية لفائـدة النـساء احلوامـل تراعـي               

  احلساسيات الثقافية؛
تسريع اجلهود املبذولة لتنفيذ السياسة الوطنية لتشجيع الرضاعة الطبيعية          )و(  

ء مبادرة املستشفيات املـشجِّعة     ولتنفيذ قانون تسويق بدائل حليب األم، مبا يف ذلك إحيا         
لرضاعة الطبيعية، واختاذ خطوات للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن           على ا 

  ؛)١٨٣رقم  (١٩٥٢، )مراجعة(مراجعة اتفاقية محاية األمومة 
  .التماس التعاون التقين من اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية  )ز(  

  صحة املراهقني    
لجنة تشيد بإنشاء مصاحل الصحة القريبة من الشباب، فإهنا ال تزال تـشعر             مع أن ال    -٦٣

بالقلق إزاء ارتفاع معدل محل املراهقات الناجم عن أمور منها قلـة املعلومـات والتـدابري                
وتشاطر اللجنة اآلراء اليت . الوقائية، واملؤدي إىل اإلجهاض غري القانوين وإىل الوفيات النفاسية

، CEDAW/C/MOZ/CO/2الوثيقة  (نة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة        أعربت عنها اللج  
  .بشأن أمهية إدراج التربية اجلنسية الكافية يف املناهج املدرسية) ٣٦الفقرة 
حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة للحد من حاالت محل               -٦٤

حتسني املعارف وتوفري خدمات تنظـيم األسـرة   املراهقات كما حتثها، هلذا الغرض، على    
وعلى زيادة تطوير الربامج التثقيفية بشأن صحة املراهقات اإلجنابية والتوعية بوسائل منع            

وحتث اللجنة الدولة الطرف كذلك علـى إعـادة النظـر يف            . احلمل املأمونة وإتاحتها  
      الفـضلى  تشريعاهتا املتعلقة باإلجهـاض للحفـاظ، بوجـه خـاص، علـى املـصاحل               

  .للمراهقات احلوامل

  املمارسات التقليدية الضارة    
 سنة  ١٨مع أن اللجنة تالحظ بارتياح أن قانون األسرة اجلديد حيدد سن الزواج يف                -٦٥

للفتيان والفتيات، فإهنا تشعر بالقلق لكون الدولة الطرف ال تزال تشهد معدالت تزويج مبكر 
 كذلك إزاء استمرار طقوس تعليم اجلنس الـيت تـؤّدي إىل     وتشعر اللجنة بالقلق  . عالية جداً 

ويساورها القلق كذلك بسبب استمرار ممارسـة تـشغيل         . ممارسات جنسية مبكّرة وضارة   
  .األطفال من أجل سداد ديون أسرهم املالية وغريها من االلتزامات

ة تناشد اللجنة الدولة الطرف أن تضع برامج حتسيس تشارك فيها األسر وقـاد              -٦٦
اجملتمع احمللي واجملتمع ككل، مبن فيه األطفال أنفسهم، توخياً للحد من ممارسة التـزويج              

وتشري اللجنة جمدَّداً إىل توصـيتها    . املبكر ومن طقوس تعليم اجلنس، ال سّيما يف األرياف        
وحتث الدولة الطرف على اختاذ     )) ج(٤١، الفقرة   CRC/C/15/Add.172الوثيقة  (السابقة  
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اء ممارسة إرسال األطفال للعمل من أجل سداد الـديون وغـري ذلـك مـن                تدابري إلهن 
وينبغي للدولة الطرف، يف مجيع األحوال، أن تضمن فرض العقوبات املالئمة           . االلتزامات

وتنظيم برامج توعية وفقاً ملا ينص عليه الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق الطفـل              
  .واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيةاملتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال 

  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية    
ترحب اللجنة باعتماد اخلطة االستراتيجية الوطنية ملكافحة اإليدز والوقايـة منـه               -٦٧

وبإنشاء جملس وطين معين باإليدز يترأسه رئيس الوزراء بغرض ضمان اتباع هنـج متعـدد               
وحتيط اللجنة علماً كذلك بإعداد     . اإليدز/ املناعة البشرية  القطاعات يف مكافحة فريوس نقص    

مشروع قانون بشأن الدفاع عن حقوق اإلنسان ومكافحة الوصم والتمييز يف حق األشخاص   
ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما ورد        . املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية وباإليدز     

ة املرصودة ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية       من تقارير عن خفض املخصصات من امليزاني      
ويساور اللجنة قلق عميق إزاء تنامي نسبة وفيات األطفال نتيجـة         . ٢٠٠٨واإليدز منذ عام    

ألمراض مرتبطة بفريوس نقص املناعة البشرية وإزاء معدل انتشاره بني النساء، ال سـّيما يف               
 ٢,٦ معدل انتشاره بني الرجال بنسبة        سنة، وهو معدل يفوق    ٢٤ و ١٥الفئة العمرية ما بني     

ويف حني أن عدد األطفال الذين يتلقَّون العالج مبضادات الفريوسات العكوسة قد            . يف املائة 
ارتفع إىل حد كبري على مدى السنوات اخلمس املاضية، فإن اللجنة تـشعر بـالقلق ألنـه                        

األطفـال املـستحقِّني لـه، وألن        يف املائة فقط من      ١٨ال حيصل على العالج املناسب إالّ       
اخلدمات املقدَّمة لأليتام ولألطفال الضعفاء، مبن فيهم األطفال أرباب األسر، ال تزال ناقصة،             

  .وألن وصم األطفال املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية ال يزال مستمراً
الوطنيـة  نظراً إىل كون الدولة الطرف منكبَّة على إعداد خطتها االسـتراتيجية              -٦٨

بشأن فريوس نقـص املناعـة      ) ٢٠٠٣(٣الثالثة، وباإلشارة إىل تعليق اللجنة العام رقم        
  :اإليدز وحقوق الطفل، فإن اللجنة حتث الدولة الطرف على ما يلي/البشرية

ضمان حتسني التدخالت على الصعيد الوطين اليت أثبتت أهنا حّدت من             )أ(  
وفري خدمات جيِّدة ملنع انتقال املرض من األم        إصابة مزيد من األطفال وذلك عن طريق ت       

إىل الطفل، إىل جانب توفري وسائل متكاملة للوقاية والرعاية والدعم العالجي يف املرافـق              
باإليـدز  وفريوس نقـص املناعـة البـشرية        املصابني ب واجملتمعات احمللية لفائدة األطفال     

  واألطفال املتأثرين هبما؛
تصدي لفريوس نقص املناعة البـشرية بأحـدث        ضمان االسترشاد يف ال     )ب(  

، مبا يف ذلك تعدد الـشركاء       اليت تؤثر يف انتشار الوباء    ة  ياألدلة املتعلقة بالعوامل الرئيس   
  :اجلنسيني يف فترة واحدة وختان الذكور، وذلك باتباع الوسائل التالية
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فيـة  االستمرار يف تشجيع برامج التثقيف والتدريب املراعية للحساسيات الثقا         '١'
واملوضوعة بوضوح من أجل تغيري مواقف التمييز والوصم املرتبطـة بفـريوس            

  اإليدز؛/نقص املناعة البشرية
توفري املعلومات اليت تراعي الفوارق بني األطفال يف مـستويات الفهـم بغيـة       '٢'

متكينهم من التعامل بإجيابية ومسؤولية مع نشاطهم اجلنسي، وبالتـايل محايـة            
وينبغي إيـالء اهتمـام خـاص       . فريوس املناعة البشرية  أنفسهم من اإلصابة ب   

  الحتياجات الفتيات احملددة؛
     توسيع نطاق التدخالت الربناجمية ليستفيد منها األيتام واألطفـال الـضعفاء،            '٣'

  ال سّيما األطفال أرباب األسر، مبا يتفق واالستراتيجية الوطنية؛
ايا املتعلقة بفريوس نقـص     تشجيع التنسيق بني املؤسسات فيما خيص مجيع القض        '٤'

  اإليدز؛/املناعة البشرية
ضمان مشاركة األطفال واجملتمع املدين واألشخاص املصابني بفـريوس نقـص            '٥'

املناعة البشرية يف مجيع مراحل التخطيط جلميع األعمال املتعلقة بفريوس نقص           
  .اإليدز وتنفيذها ورصدها/املناعة البشرية

  ئق الياحلق يف التمتع مبستوى معيش    
ُتشيد اللجنة باخلطوات اهلامة اليت قامت هبا الدولة الطرف يف حتقيق ارتفاع النمـو                -٦٩

وترحب اللجنـة كـذلك   . االقتصادي واستقرار االقتصاد الكلي والقدرة على حتمل الديون       
خبطة العمل من أجل احلد من الفقر املطلق اليت تتضمن أهدافاً طموحة وحمددة األجل وقابلة               

علق بإعمال حقوق الطفل، كما ترحب بالدعم املقدم لألطفال من خالل اخلطـة             للقياس تت 
واألطفال الضعفاء وبرنامج دعم األغذية وبرنامج الـدعم         األيتامباملتعددة القطاعات اخلاصة    

بيد أن اللجنة ال تزال تشعر بالقلق إزاء الفقر املدقع الذي تعاين منه نسبة              . االجتماعي املباشر 
سر واألطفال يف الدولة الطرف وإزاء النسبة احملدودة مـن األطفـال الـذين              كبرية من األُ  

  .يستفيدون من الربامج اخلاصة
حتث اللجنة الدولة الطرف على وضع برامج من أجل إحداث حتّسن كـبري يف                -٧٠

نظام الضمان االجتماعي ويف خطط اإلسكان يف املناطق الريفية واملناطق احمليطة باملـدن،             
 املنازل بالصرف الصحي وباملياه النظيفة الصاحلة للشرب، وهي توصي بصياغة           ويف تزويد 

وتنفيذ خطط محاية اجتماعية واسعة النطاق وبرامج للتحـويالت النقديـة املـشروطة             
  .تستهدف أضعف اُألسر
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  التعليم واألنشطة الترفيهية والثقافية  -٦  
  ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨املواد (

  ذلك التدريب والتوجيه املهنيانالتعليم، مبا يف     
تشيد اللجنة باجلهود الكبرية اليت بذلتها الدولة الطرف من أجل زيـادة معـدالت                -٧١

. التسجيل يف املدارس االبتدائية والثانوية ومن أجل بناء هياكل أساسية مدرسـية جديـدة             
الثقافة إىل جانب وتالحظ اللجنة بارتياح كذلك اعتماد اخلطة االستراتيجية من أجل التعليم و    

 التقدم احملرز يف توفري التعليم ما قبل املدرسي وبرامج مكافحة األمية يف صفوف الراشـدين              
  :إالّ أن القلق يساور اللجنة بشأن املسائل التالية. على نطاق أوسع

  بتدائي غري إجباري وال جماين؛٠أن التعليم اال  )أ(  
رم من التعليم وأن حنو نـصف       أن كل واحداً من مخسة أطفال ال يزال حي          )ب(  

األطفال يف سن الذهاب إىل املدرسة االبتدائية ينقطعون عـن املدرسـة قبـل أن ُيكملـوا                     
  الصف اخلامس؛

أنه ال تزال مثة فوارق كبرية يف فرص احلصول على التعليم بني األقـاليم،                )ج(  
  وهي متس بوجه خاص أقاليم نياسا ونامبوال وزامبيزيا؛

   التسجيل يف املستوى الثانوي يظل ضئيالً جداً؛أن معدل  )د(  
أن االرتفاع السريع يف التسجيل مل يقترن بارتفاع معاِدل يف االستثمار يف              )ه(  

نوعية التعليم كما أن نسبة عـدد الطـالب إىل عـدد املدرِّسـني مل تتراجـع بعـد إىل                             
  مستوى مقبول؛

بني أو الذين تلقّوا تـدريباً غـري كـاف          أن العديد من املدرِّسني غري املدرَّ       )و(  
  يوظفون ألن مؤسسات التدريب ال متلك القدرة على تدريب العدد الكايف من املدرِّسني؛

  .أن الفارق بني اجلنسني يف مستويات التعليم العليا ال يزال مرتفعاً  )ز(  
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٧٢

ل مجيع األطفـال علـى التعلـيم        تعزيز اجلهود من أجل ضمان حصو       )أ(  
  االبتدائي اإلجباري واجملاين؛

ـ  الفوارق بني األقاليم فيما يتعلق بنيل التعليم وبالتمتع          تقليص  )ب(   يف احلق  ب
  التعليم متتعاً كامالً؛

  ضمان توفري التمويل الكايف لنظام التعليم العام؛  )ج(  
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ـ    إىل  اختاذ مجيع التدابري الالزمة       )د(   سجيل يف املـدارس،    زيادة معـدل الت
  خصوصاً عن طريق بناء وإنشاء مدارس جديدة وتوسيع اهلياكل األساسية للتعليم؛

حتسني نوعية التعليم واختاذ مجيع التدابري لـضمان إكمـال األطفـال              )ه(  
حتصيلهم الدراسي، مع اختاذ إجراءات ملموسة ملعاجلة األسباب الكامنة وراء عدم إكمال            

  حتصيلهم الدراسي؛
مواصلة زيادة القدرات يف جمال تدريب املدرِّسني وضمان تلقّـي مجيـع      )و(  

  املدرِّسني تدريباً مستمراً ومكثَّفاً أثناء اخلدمة وخضوعهم لتقييم دوري؛
ـ رِّجيني  اخل الذين يوظَّفون من بني      درسنيانتقاء امل   )ز(   درَّبني أكادمييـاً يف    امل

التدريس مهنةً جذابة عـن طريـق    وتدريبهم بصورة مكثّفة، وجعل   ،اختصاصات أخرى 
  تقدمي جمموعة من احلوافز، منها مرّتبات كافية؛

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

         إدراج حقوق اإلنـسان وحقـوق الطفـل يف املنـاهج املدرسـية يف                )ط(  
  مجيع املستويات؛

  تشجيع مشاركة األطفال يف نظام التعليم جبميع مستوياته؛  )ي(  
نشئة والتعليم يف الطفولة املبكرة، مبا      تزيادة فرص االستفادة من برامج ال       )ك(  

  يف ذلك برامج اجملتمعات احمللية وبرامج اآلباء، يف مجيع أقاليم الدولة الطرف؛
ـ   ) ٢٠٠١(١مراعاة تعليق اللجنة العام رقم        )ل(   داف التعلـيم   بـشأن أه

  .بشأن إعمال حقوق الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة) ٢٠٠٥(٧والتعليق العام رقم 

  اإليذاء اجلنسي يف املدارس    
اء والتحرش اجلنسيني يف    ها الشديد إزاء انتشار ممارسات اإليذ     ُتعرب اللجنة عن قلق     -٧٣

 الواردة، إىل رفـض     املدارس وهي ممارسات قد تؤدِّي ببعض الفتيات، حسب بعض التقارير         
  .الذهاب إىل املدرسة

وإذ توجِّه اللجنة عناية الدولة الطرف إىل التوصيات الصادرة عن اللجنة علـى               -٧٤
 بشأن العنف ضد األطفال داخل األسرة ويف        ٢٠٠١إثر تنظيم يوم املناقشة العامة يف عام        

  :ا يلي، فإهنا حتث الدولة الطرف على م)CRC/C/111انظر الوثيقة (املدارس 
وضع استراتيجيات ملنع حدوث العنف اجلنسي يف املدارس عن طريـق             )أ(  

تنظيم برامج إعالمية على الصعيد الوطين تتناول أثر العنف اجلنسي يف املدارس، وتوظيف            
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يقلِّلن من احتمال التعرض لإليـذاء      ل حتتذي هبا الفتيات و    ةقدوليكنَّ  املزيد من املدرِّسات    
  على يد مدرِّسني؛

ة على الكـشف عـن أدلـة        يصاحل الصح املتشجيع إدارات املدارس و     )ب(  
التعرض لإليذاء واإلبالغ عنها، وضمان إجراء تفتيش كامل ومباغت للمرافق املدرسـية            
وإشهار التحقيقات اليت ُتجرى على نطاق واسع، وإنشاء ُنظم إبالغ واضحة فيما يتعلق             

  حباالت العنف يف املدارس؛
تدابري الالزمة ملنع املدرِّسني من ارتكاب العنـف اجلنـسي          اختاذ مجيع ال    )ج(  

  وملالحقتهم ومعاقبتهم؛
الوثيقـة  (مراعاة توصية اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة             )د(  

CEDAW/C/MOZ/CO/2   الداعية إىل اعتماد استراتيجية شاملة ترمـي إىل        ) ٢١، الفقرة
عند إعادة صـياغة مدوَّنـة الـسلوك    " ثقافية إجيابيةإجياد بيئة مواتية إلحداث تغيريات     "

اخلاصة باملدرِّسني وبالعاملني يف املدارس اليت رّوجت هلا النقابـة الوطنيـة للمدرِّسـني،              
ضمون مدوَّنة السلوك تلك وإدماجه يف برامج تدريب املدرِّسني         مب املدرِّسني   تقيدوضمان  

       مـسؤوليات املدرِّسـني فيمـا يتعلـق        النظامية، اليت ينبغي أن تؤكِّد بوجه خاص على       
  .حبماية األطفال

  تدابري احلماية اخلاصة  -٧  
 واملـواد   ٣٠واملـادة   )) د(و) ب(الفقرتان   (٣٧ واملادة   ٤٠ و ٣٩ و ٣٨ و ٢٢املواد  (    

  ) من االتفاقية٣٦-٣٢

  األطفال غري املصحوبني واألطفال الالجئون    
       وطين لـدعم الالجـئني مبوجـب املرسـوم         تالحظ اللجنة بارتياح إنشاء املعهد ال       -٧٥

 واهلادف باخلصوص إىل ضـمان  ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ٢٤ املؤرخ   ٥١/٢٠٠٣رقم  
متتع األطفال الالجئني حبقوقهم يف التعليم والرعاية الصحية والضمان واحلماية االجتماعيني،           

ومع ذلـك،   .  لالجئني إىل جانب إنشاء مدرسة ابتدائية ومركز صحي داخل مركز ماراتاين         
يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع درجة التوتر والعنف الِعرقيْين بني األطفال داخل املخيَّم ويف              

وُتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء      . املدرسة، حيث ُيرتِل املدرِّسون العقوبة البدنية باألطفال      
ضعف حـال األطفـال غـري       انتشار ممارسة العنف اجلنسي على الفتيات يف املخيم وإزاء          

املصحوبني وإزاء االستغالل االقتصادي الذي يتعّرض له األطفال الالجئون املسندة رعايتهم           
  .إىل أُسر كفيلة

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري لضمان محاية األطفال الالجئني             -٧٦
، مع مراعاة التعليق العـام      وفقاً ألحكام القانون الدويل حلقوق اإلنسان وقانون الالجئني       

بشأن معاملة األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم خارج بلد          ) ٢٠٠٥(٦رقم  
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وتوصـي اللجنـة    .منشئهم، وذلك بالتعاون مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني        
  :الدولة الطرف، على وجه اخلصوص، مبا يلي

 السالم يف املخيَّم، مبا يف ذلـك        القيام بأنشطة للمصاحلة والتسامح وبناء      )أ(  
  إنشاء جمموعات من األطفال جتتمع بانتظام ملناقشة التمييز وبناء الثقة؛

  تنظيم زيارات ملراقبة املدرسة وتدريب املدرِّسني بشأن التمييز؛  )ب(  
اختاذ التدابري الالزمة ملنع حدوث العنف اجلنسي، مبا يف ذلـك ضـمان         )ج(  

كن إغالقها خاصة بالفتيات يف املدارس، وتأمني سالمة األطفال         توفري مراحيض منفصلة مي   
  عندما خيرجون إىل حميط املخيم جللب احلطب؛

م من األطفال الذين هلم شواغل قراهنإنشاء جمموعات من األطفال لدعم أ  )د(  
  ، كاألطفال غري املصحوبني أو املنفصلني عن ذويهم؛ةمايمسألة احلخاصة بشأن 

ـ       إنشاء نظام     )ه(     إىل سندة رعايتـهم  زيارات دائم لألطفـال الالجـئني امل
  .كفيلة أُسر

  األطفال يف الرتاعات املسلحة    
مع أن اللجنة ترحب بانضمام الدولة الطرف إىل الربوتوكول االختياري التفاقيـة              -٧٧

حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة وإىل امليثاق األفريقـي حلقـوق              
ورفاهه، فإهنا تعرب عن قلقها إزاء إمكانية تغيري السن الدنيا للتجنيـد الطـوعي أو               الطفل  

ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء وجود دالئل       .  سنة يف وقت احلرب    ١٨اإلجباري احملددة يف    
تشري إىل أنه كثرياً ما اسُتثنيت اجلنديات السابقات، ومعهن الفتيات والنساء الشابات اللوايت             

ستغالل كإماٍء أو اخُتطفن لُيستعبدن ألغراض جنسية يف القوات املـسلحة، مـن       خضعن لال 
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً بـشأن قلـة        . االستفادة من برامج إعادة إدماج اجلنود السابقني      

املعلومات الواردة يف تقرير الدولة الطرف عن التدابري املتخذة بشأن العدد الكبري من األطفال              
بالرتاعات املسلحة وبشأن عواقب تلك الرتاعات على األطفال مـن النـواحي            الذين تأثروا   

  .الثقافية واالجتماعية والنفسية
حتث اللجنة الدولة الطرف على أن حتظر صراحة التجنيـد اإلجبـاري وتعبئـة        -٧٨

األطفال دون سن الثامنة عشرة حىت يف وقت احلرب كما تطلب إليها أن تعترف بإشراك               
قوات املقاتلة وأن توفِّر هلن خدمات مناسبة تالئم جنسهن إلعادة تأهيلـهن            الفتيات يف ال  

الوثيقـة  (وتكرر اللجنة كذلك توصيتها الـسابقة       . وإدماجهن وأن تدفع تعويضات هلن    
CRC/C/15/Add.172   باالستمرار يف االهتمـام باحتياجـات األطفـال        )) أ(٦٣، الفقرة

ملبادئ األساسية واملبادئ التوجيهيـة الـيت       املتضررين من احلرب، واضعةً يف اعتبارها ا      
وضعتها األمم املتحدة بشأن احلق يف االنتصاف واجلرب لضحايا االنتـهاكات اجلـسيمة             
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للقانون الدويل حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل، الصادرة يف 
  .٢٠٠٥عام 

  االستغالل االقتصادي، مبا فيه عمل األطفال    
تالحظ اللجنة، مع التقدير، أن الدولة الطرف قد انضمت مؤخراً إىل الربنامج الدويل     -٧٩

. للقضاء على تشغيل األطفال التابع ملنظمة العمل الدولية وأهنا تعتزم وضع برنامج عمل وطين             
غري أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء اعتزام الدولة الطرف السماح بالعمل لألطفـال الـذين                

 سنة بشروط خاصة، وإزاء املبادرات احملدودة اليت اتُّخذت         ١٥ و ١٢مارهم ما بني    تتراوح أع 
أثناء الفترة املشمولة باالستعراض ملكافحة عمل األطفال الذي يظل ممارسة شائعة يف املزارع             
العائلية حيث قد يرعى األطفال قطعان املاشية، مثالً، أو قد يعملون يف املزارع التجارية اليت               

وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء عدم توفر بيانات موثوقة بشأن          . قطن والتبغ والشاي  تنتج ال 
وزيادة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقهـا الـشديد إزاء           . عمل األطفال يف الدولة الطرف    

  .وضع األطفال األيتام الذين تستغلهم اُألسر الكفيلة اقتصادياً
 ١٥لألطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بني       وتالحظ اللجنة أيضاً أنه يف حني ُيسمح          -٨٠
أعمـاالً  "، فإنه مل توضع بعد قائمة باملهن الـيت ُتعتـرب          "أعمال غري خطرة  " سنة بأداء    ١٨و

، وال توجد حىت اآلن لوائح حمددة تسري على األطفال غري املشمولني بعالقة توظيف              "خفيفة
ويف اخلتـام،   . سن الثامنة عـشرة   وحتدد أنواع األعمال اخلطرة احملظورة على األطفال دون         

إزاء النقص يف املوظفني املؤهلني ويف األموال والتدريب املناسبْين الـذي           القلق  يساور اللجنة   
  .تعانيه مفتشية العمل والشرطة يف قيامهما بواليتيهما

  :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٨١
       ١٣٨دوليـة رقـم     مواءمة تشريعاهتا مع اتفاقييت منظمـة العمـل ال          )أ(  

 حتدد بوجه خاص سن التعليم اإلجباري؛ وتـسري         ح عن طريق اعتماد لوائ    ١٨٢ورقم  
على مجيع األطفال، مبن فيهم العاملون يف القطاع غري الرمسي؛ وال تـسمح إالّ بتـشغيل              
األطفال الذين بلغوا سن الثالثة عشرة للقيام بأعمال خفيفة، وحتدد نوع األنشطة الـيت              

طرة احملظورة على األشخاص دون سن الثامنة       الً خفيفة؛ وحتدد أنواع العمل اخل      أعما ُتعترب
    عشرة، وفق طلب جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق االتفاقيـة والتوصـيات، التابعـة ملنظمـة               

  العمل الدولية؛
اعتماد برنامج شامل من غري إبطاء ملنـع اسـتغالل عمـل األطفـال                )ب(  

 إنشاء جلنة وطنية ُتعىن بعمل األطفال لـضمان تنفيـذ الربنـامج            ومكافحته، والتعجيل ب  
  بشكل فّعال؛

مجع بيانات مفّصلة وموثوقة بشأن األطفال العاملني، مبن فيهم أولئـك             )ج(  
  الذين يعملون يف القطاع غري الرمسي، كخدم املنازل مثالً؛
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إىل أُسر   األيتام املسندة رعايتهم  رصد الظروف اليت يعيش فيها األطفال         )د(  
كفيلة رصداً فّعاالً ومعاجلة حاالت االستغالل االقتصادي اليت يعيشها أولئك األطفـال،            

  خاصة عن طريق تقدمي األشخاص املسؤولني عن ذلك االستغالل إىل العدالة؛
تقوية مفتشية العمل حىت تضمن التنفيذ الفعال لقوانني عمل األطفال يف             )ه(  

   على حد سواء؛القطاعني الرمسي وغري الرمسي
  .مواصلة التماس املساعدة من منظمة العمل الدولية ومن اليونيسيف  )و(  

  أطفال الشوارع    
تشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص املعلومات يف تقرير الدولة الطرف عن وضع األطفال               -٨٢

م مـن   الذين يعيشون يف الشوارع وإزاء عدم كفاية التدابري اليت اتُّخذت ملعاجلة الوضع بالرغ            
  ).٦٩ و٦٨نفس املرجع، الفقرتان (التوصية الصادرة عن اللجنة سابقاً 

  :لذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٨٣
إجراء تقييم منهجي لوضع األطفال الذين يعيشون يف الـشوارع كـي              )أ(  

  تأخذ فكرة دقيقة عن األسباب اجلذرية هلذه الظاهرة وعن مداها؛
تعاجل األسباب اجلذرية لظاهرة أطفال الـشوارع،       وضع سياسة شاملة      )ب(  

وتنفيذ تلك السياسة عن طريق إشراك األطفال أنفسهم بصورة نشطة فيها، هبدف منـع              
  هذه الظاهرة واحلد منها؛

توفري احلماية الالزمة لألطفال الذين يعيشون يف الشوارع، مبا يف ذلـك              )ج(  
إمكانية الذهاب إىل املدارس وغري ذلـك     توفري بيئة أُسرية وخدمات رعاية صحية كافية و       

  من اخلدمات االجتماعية، وذلك بالتعاون مع منظمات غري حكومية؛
  .دعم برامج ملِّ مشل اُألسر مىت كان ذلك خيدم مصاحل الطفل الفضلى  )د(  

  االستغالل واإليذاء اجلنسيان    
طرف، ال سـّيما يف     تشعر اللجنة بقلق عميق إزاء تزايد دعارة األطفال يف الدولة ال            -٨٤

وتشعر اللجنة بـالقلق أيـضاً      . أقاليم مابوتو وبريا وناكاال، إىل جانب بعض املناطق الريفية        
لورود معلومات يف تقرير الدولة تفيد بأن القانون القائم ال يسري على بعض اجلرائم اجلنسية               

  .ل اجلنسياليت ُترتكب يف حق أطفال، مبا فيها اإلكراه على عالقات جنسية واالستغال
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٨٥

اعتماد تدابري عاجلة وحمددة األجل لتخليص األطفال من الدعارة وتوفري      )أ(  
  برامج إلعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم يف اجملتمع على حنو يراعي الفوارق بني اجلنسني؛
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      سـتغالل وضع وتعزيز تدابري تـشريعية مناسـبة ملعاجلـة قـضايا اال             )ب(  
  واإليذاء اجلنسيني؛

اختاذ مجيع التدابري املالئمة لضمان معاقبة مرتكيب اجلرائم اجلنسية يف حـق              )ج(  
  أطفال معاقبةً فعلية ولضمان تشجيع األطفال على الكشف عن اإليذاء اجلنسي واإلبالغ عنه؛

مواصلة تنفيذ سياسات وبرامج مناسـبة لوقايـة األطفـال الـضحايا              )د(  
عدهتم على التعايف وإعادة إدماجهم يف اجملتمع، وذلك وفقاً للوثائق اخلتامية املعتمدة            ومسا

يف املؤمترات العاملية األول والثاين والثالث ملكافحة االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال           
، باإلضافة إىل الوثائق اخلتامية الصادرة      ٢٠٠٨ و ٢٠٠١ و ١٩٩٦اليت ُعقدت يف أعوام     

  .لية أخرى تناولت هذا املوضوععن مؤمترات دو

  بيع األطفال واالجتار هبم واختطافهم    
تالحظ اللجنة، مع التقدير، تصديق الدولة الطرف على الربوتوكـول االختيـاري              -٨٦

التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل األطفـال يف املـواد               
 ملكافحة االجتار بالبشر، والتدريب ذي الصلة الذي        ٦/٢٠٠٨اإلباحية، واعتماد القانون رقم     

 مع جنوب أفريقيا، إىل جانـب خطـة         ٢٠٠٤يوفَّر للشرطة، واتفاق التعاون املوقَّع يف عام        
العمل االستراتيجية املتعلقة مبكافحة االجتار باألشخاص، ال سّيما النساء واألطفال، يف منطقة            

غري أن اللجنة تشعر    . ٢٠٠٩مايو  /أيارليت اعتمدت يف    اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، ا    
  :بالقلق إزاء األمور التالية

استمرار االجتار باألطفال من األرياف إىل احلواضر الستغالهلم يف أعمـال             )أ(  
  السخرة ومصُري األطفال املختطَفني أو املختفني؛

االسـتغالل  االجتار بالنساء والفتيات من الدولة الطرف وإليها ألغـراض            )ب(  
  اجلنسي واخلدمة يف املنازل؛

كون التحقيقات يف قضايا االجتار بالبشر أو حاالت االختطاف نادراً مـا              )ج(  
  تتبعها مالحقات قضائية وإدانات؛

  قلة املوارد املتاحة لتمويل جهود منع االجتار واالختطاف وحلماية ضحايامها؛  )د(  
  .يا االجتار وعدم توفُّر نظام إحالة رمسيعدم توفُّر ُدور آمنة يلجأ إليها ضحا  )ه(  

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٨٧
اعتماد خطة عمل ملكافحة اإليذاء اجلنسي واالجتار مع مراعاة أحكـام             )أ(  

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفـال وبغـاء األطفـال             
  ة؛واستغالل األطفال يف املواد اإلباحي
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ضمان إجراء حتقيقات فعالة يف قضايا بيـع األطفـال واالجتـار هبـم                )ب(  
    واختطافهم ومالحقة مرتكيب تلك اجلرائم واملـوظفني الفاسـدين الـضالعني يف هـذه             

  القضايا ومعاقبتهم؛
اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان إحالـة ضـحايا االجتـار والبيـع               )ج(  

 ومساعدهتم ومحايتهم باتباع هنج متعدد القطاعات يف توفري واالختطاف يف مجيع أحناء البلد
اخلدمات االجتماعية، مبا يف ذلك توفري سكن آمن مؤقت للضحايا ومـساعدهتم علـى              

  التعايف البدين والنفسي بأساليب تراعي الفوارق بني اجلنسني؛
  ة؛ بيانات شامل إنشاء آلية المركزية للوقاية والتصدي يكون من مهامها مجع  )د(  
اختاذ تدابري للتوعية والتثقيف من أجل منع حدوث االجتـار بالنـساء              )ه(  

     واألطفال والقضاء عليه، خاصة عن طريق دعم اجلهود اليت تبـذهلا حاليـاً املنظمـات               
  غري احلكومية؛

املتعلقـة باجلوانـب    ١٩٨٠لعام  النظر يف التصديق على اتفاقية الهاي         )و(  
  . لألطفالاملدنية لالختطاف الدويل

  إدارة شؤون قضاء األحداث    
ترحب اللجنة باعتماد قانون قضاء األحداث وبتحديد السن الدنيا لتحمل املسؤولية             -٨٨

بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم استخدام احلرمان من احلرية كتدبري            .  سنة ١٦اجلنائية يف   
ب اللجنة كذلك بقرار إنـشاء      وترحِّ. أخري وإزاء تواتر حاالت االحتجاز السابق للمحاكمة      

حماكم خمتصة بقضايا األحداث، غري أهنا تشعر بالقلق لكون حمكمة واحدة فقط هي اليت تقوم        
. بوظيفتها يف مابوتو، ولكون األطفال يف مجيع األقاليم األخرى حياكمون يف حماكم للراشدين           

 لكون األطفال احملرومني    وتالحظ اللجنة وجود مراكز إلعادة التأهيل غري أن القلق يساورها         
  .من حريتهم كثرياً ما يودعون يف مرافق احتجاز للراشدين

توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة جهودها لتحسني نظام قـضاء األحـداث           -٨٩
 من االتفاقية، فضالً عن قواعد األمم املتحـدة         ٣٩ و ٤٠و) ب(٣٧وفقاً ألحكام املواد    

ومبادئ األمـم املتحـدة   ) قواعد بيجني( األحداث رة شؤون قضاء  النموذجية الدنيا إلدا  
وقواعد األمم املتحدة بـشأن     ) مبادئ الرياض التوجيهية  (التوجيهية ملنع جنوح األحداث     

) ٢٠٠٧(١٠ومع مراعاة تعليق اللجنة العام رقـم       . محاية األحداث اجملرَّدين من حريتهم    
  :الطرف على ما يليبشأن إدارة شؤون قضاء األحداث، حتث اللجنة أيضاً الدولة 

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

  ب الوصم؛املمكنة لتجنُّ
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بذل اجلهود لضمان التعامل دائماً مع األطفال املخالفني للقانون يف إطار             )ب(  
 نظام قضاء األحداث وعدم حماكمتـهم علـى اإلطـالق يف إطـار نظـام العقوبـات                

  بالراشدين؛ اخلاص
اإلسراع يف اختاذ مجيع التدابري الالزمة إلخراج األطفال مـن مرافـق              )ج(  

  احتجاز الراشدين؛
البدء يف تعيني قضاة متخصِّصني يف مجيع األقاليم وضمان توفري التدريب             )د(  

  املناسب ألولئك القضاة؛
اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان إعادة النظر يف القضايا اجلنائية الـيت              )ه(  

تعين أطفاالً على يد قضاة تلقّوا تدريباً يف هذا اجملال وذلك يف انتظار أن يتـسىن إنـشاء                  
  م خاصة باألحداث يف مجيع األقاليم؛حماك

ضمان عدم تطبيق إجراء االحتجاز إالّ كتدبري أخري وألقصر مدة ممكنة،             )و(  
  واستعراضه بصورة منتظمة هبدف سحبه؛

ضمان عدم تطبيق إجراء االحتجاز السابق للمحاكمـة إالّ يف اجلـرائم              )ز(  
  اخلطرية وضمان تطبيق تدابري بديلة يف اجلرائم األخرى؛

ضمان حصول مجيع األطفال احملرومني من حريتهم على التعليم والرعاية            )ح(  
  الصحية واستفادهتم من مرافق تسلية؛

التماس املزيد من املساعدة التقنية يف جمال قضاء األحـداث وتـدريب              )ط(  
الشرطة من الفريق املشترك بني الوكاالت املعين بقضاء األحداث الذي يضم مكتب األمم  

ة املعين باملخدرات واجلرمية واليونيسيف ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنـسان           املتحد
  .ومنظمات غري حكومية

  محاية ضحايا اجلرائم والشهود عليها    
واإلجراءات اجلنائية تنص على    يف القوانني   تالحظ اللجنة عدم وجود أحكام حمددة         -٩٠

  .نياالستغالل واإليذاء اجلنسيجرائم   مبا فيها من األطفال،ضحايا اجلرائمإىل االستماع 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل، من خالل أحكام وأنظمة قانونية مناسبة،       -٩١

أو الشهود عليها، كاألطفال ضـحايا اإليـذاء،        /حصول مجيع األطفال ضحايا اجلرائم و     
طفـال  والعنف املرتيل، واالستغالل اجلنسي واالقتصادي، واالختطـاف واالجتـار، واأل         

الشهود على تلك اجلرائم، على احلماية املنصوص عليها يف االتفاقية، وبأن تراعي متـام              
املراعاة مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضـحايا             

  .٢٠٠٥/٢٠اجلرمية والشهود عليها، املرفقة بقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
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  ق على الصكوك الدولية واإلقليمية املتعلقة حبقوق اإلنسانالتصدي  -٨  
ترحِّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق             -٩٢

الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية والربوتوكول            
  .األطفال يف الرتاعات املسلحةاالختياري لالتفاقية املتعلق بإشراك 

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم من غري إبطاء تقريريها األوليني مبوجب               -٩٣
وهي تشجع الدولة الطرف أيضاً علـى       . الربوتوكولني االختيارين التفاقية حقوق الطفل    

ص االنضمام إىل مجيع صكوك حقوق اإلنسان األساسية، مبا فيها العهـد الـدويل اخلـا              
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وعلى ضـمان التقيـد الفـوري بالتنفيـذ             

  .ومبتطلبات تقدمي التقارير من أجل تعزيز وحتسني محاية حقوق اإلنسان بوجه عام

  املتابعة والنشر  -٩  

  املتابعة    
 توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيـذ هـذه              -٩٤

التوصيات تنفيذاً تاماً عن طريق اختاذ إجراءات منها إحالتها إىل أعضاء جملس الـوزراء              
واجلمعية الوطنية واحملكمة العليا واحلكومات احمللية كي تنظر فيها كما جيب وتتخذ املزيد             

  .من اإلجراءات بشأهنا

  النشر    
يرها الدوري  توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح على نطاق واسع تقر            -٩٥

الـيت  ) املالحظات اخلتاميـة  (الثاين والردود اخلطية اليت قدمتها والتوصيات ذات الصلة         
على سـبيل   (اعتمدهتا اللجنة، وذلك باللغات املستخدمة يف البلد بوسائل منها اإلنترنت           

ب الـشبا  ، لَيطَّلع عليها اجلمهور عامةً ومنظمات اجملتمع املدين وجمموعات        )املثال ال احلصر  
  .والفئات املهنية واألطفال، هبدف إثارة النقاش وإشاعة الوعي باالتفاقية وتنفيذها ورصدها

  التقرير املقبل  -١٠  
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريريها الدوريني الثالث والرابع ضـمن              -٩٦

وينبغي أالّ يتجاوز عـدد صـفحات       . ٢٠١٦مايو  / أيار ٢٥تقرير موحد حبلول تاريخ     
وتتوقع اللجنة من الدولة الطـرف أن   ). CRC/C/118انظر الوثيقة   ( صفحة   ١٢٠تقرير  ال

  . سنوات، وفقاً ألحكام االتفاقية٥تقدم تقاريرها الدورية بعد ذلك كل 
وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إىل تقدمي وثيقة أساسـية تتـضمن آخـر                -٩٧

ة املوحدة الواردة يف املبادئ التوجيهية      املستجدات وفقاً للشروط املتعلقة بالوثيقة األساسي     
املنسقة لتقدمي التقارير اليت اعتمدها االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئات معاهدات            

  ).HRI/MC/2006/3الوثيقة  (٢٠٠٦يونيه /حقوق اإلنسان يف حزيران
        


