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  املسائل التنظيمية واملسائل األخرى  - أوالً

  الدول األطراف يف االتفاقية  -ألف   
، ٢٠٠٨يونيـه   / حزيـران  ٦بلغ عدد الدول األطراف يف اتفاقية حقوق الطفل يف            -١

وكانت اجلمعية  .  دولة طرفاً  ١٩٣ختتام الدورة الثامنة واألربعني جلنة حقوق الطفل،        تاريخ ا 
، ١٩٨٩نـوفمرب   /الثـاين  تشرين   ٢٠ املؤرخ   ٤٤/٢٥العامة قد اعتمدت االتفاقية يف قرارها       

           / كـانون الثـاين    ٢٦وفُتح باب التوقيع والتصديق عليها أو االنضمام إليها يف نيويـورك يف             
            وفقـاً ألحكـام     ١٩٩٠سـبتمرب   / أيلول ٢ ودخلت االتفاقية حيز النفاذ يف       .١٩٩٠يناير  

وترد على املوقعني التاليني قائمة حمّدثة بالدول اليت وقعـت أو صـدقت علـى               . ٤٩مادهتا  
  .http://untreaty.un.org وwww.ohchr.org: االتفاقية أو انضمت إليها

ول األطراف الـيت صـدقت علـى الربوتوكـول          ويف التاريخ نفسه، بلغ عدد الد       -٢
االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف النـزاعات املـسلحة أو الـيت              

ودخل الربوتوكول  .  دولة ١٢٢ دولة، وبلغ عدد الدول اليت وقعت عليه         ١٢٠انضمت إليه   
 أيضاً، بلغ عدد الدول     ويف التاريخ نفسه  . ٢٠٠٢فرباير  / شباط ١٢االختياري حيز النفاذ يف     

األطراف اليت صدقت على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال            
 دولة، وبلـغ    ١٢٦وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية أو اليت انضمت إليه            

 كـانون   ١٨يف  ودخل هذا الربوتوكول حيز النفاذ      .  دولة ١١٥عدد الدول اليت وقعت عليه      
وكانت اجلمعية العامة قد اعتمدت الربوتوكولني االختياريني لالتفاقيـة         . ٢٠٠٢يناير  /الثاين

، وفُتح باب التوقيع والتصديق عليهما ٢٠٠٠مايو / أيار٢٥ املؤرخ ٥٤/٢٦٣مبوجب قرارها 
 قائمة  وترد على املوقعني التاليني   . ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ٥أو االنضمام إليهما يف نيويورك يف       

: حمّدثة بالدول اليت وقعت أو صدقت على الربوتوكولني االختياريني أو انـضمت إليهمـا             
www.ohchr.org وhttp://untreaty.un.org.  

  افتتاح الدورة ومدهتا  -باء   
عقدت جلنة حقوق الطفل دورهتا الثامنة واألربعني يف مكتب األمم املتحدة جبنيـف               -٣

ويـرد  .  جلسة ٢٨وعقدت اللجنة   . ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٦إىل  مايو  / أيار ٢٦يف الفترة من    
سرد ملداوالت  ) CRC/C/SR.1342 إىل   CRC/C/SR.1314ر  انظ(يف احملاضر املوجزة ذات الصلة      

  .اللجنة يف دورهتا الثامنة واألربعني
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  العضوية واحلضور  -جيم   
الـسيدة  (ني  مل يتمكن عضوان من أعضاء اللجنة من حضور الدورة الثامنة واألربع            -٤

وترد يف مرفق هذا التقرير قائمة بأمساء األعضاء تبني         ). السيد كمال صديقي  ش و جويس أليو 
  .مدة واليتهم

مفوضية األمم املتحدة السامية    : وكانت هيئات األمم املتحدة التالية ممثلة يف الدورة         -٥
  ).اليونيسيف(حلقوق اإلنسان، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة 

  .منظمة العمل الدولية: لوكالة املتخصصة التالية ممثلة يف الدورة أيضاًوكانت ا  -٦
  :وحضر الدورة أيضاً ممثلو املنظمات غري احلكومية التالية  -٧

  منظمات ذات مركز استشاري عام
احلركة الدولية إلغاثة   ، و اجمللس الدويل للمرأة  ، و االحتاد الدويل لنقابات العمال احلرة      

       منظمـة  ، و لتحالف الـدويل إلنقـاذ الطفولـة      ، وا  لعامل الرابع  ا -مجيع املنكوبني   
  .زونتا الدولية

  منظمات ذات مركز استشاري خاص  
ائتالف مكافحة االجتـار    ، و ملنظمة العربية حلقوق اإلنسان   ية، وا منظمة العفو الدول    

ـ ، وجلنة احلقوقيني الدوليـة، و     احلركة الدولية للدفاع عن األطفال    ، و باملرأة اد االحت
، االحتاد الدويل للعامالت يف املهـن القانونيـة       ، و الدويل لألخصائيني االجتماعيني  

حتاد العـاملي   ، واال اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان   ، و اد الدويل ألرض اإلنسان   الحتاو
  .نظمة العاملية ملناهضة التعذيب، وامللنساء الكنائس امليثودية واملوحدة

  منظمات أخرى    
ت غري احلكومية املعنية باتفاقية حقوق الطفل، ومعهد جنيف حلقوق          جمموعة املنظما   

  .اإلنسان، وشبكة العمل الدويل من أجل أغذية األطفال

  جدول األعمال  -دال   
 جدول األعمال   ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٩ املعقودة يف    ١٣١٤أقرت اللجنة يف جلستها       -٨

  :(CRC/C/48/1)التايل على أساس جدول األعمال املؤقت 
  .إقرار جدول األعمال  -١  
  .املسائل التنظيمية  -٢  
  .تقدمي الدول األطراف للتقارير  -٣  
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  .النظر يف تقارير الدول األطراف  -٤  
التعاون مع هيئات األمم املتحدة األخرى والوكاالت املتخصصة وغريها من   -٥  

  .اهليئات املختصة
  .أساليب عمل اللجنة  -٦  
  .يوم املناقشة العامة  -٧  
  .تعليقات العامةال  -٨  
  .اجللسات املقبلة  -٩  
  .مسائل أخرى  -١٠  

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

وشارك يف اجتماع الفريق العامل مجيـع    . ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٨ إىل   ٤جنيف يف الفترة من     
وشارك أيضاً ممثلون عن    . صديقي والسيد   شويء، باستثناء السيدة آل ثاين والسيدة أل      األعضا

مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة األمم املتحدة    
وحضر االجتماع  . ، ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني      )اليونيسيف(للطفولة  

عن جمموعة املنظمات غري احلكومية املعنية باتفاقية حقوق الطفل، وممثلـون عـن             أيضاً ممثل   
  .منظمات غري حكومية وطنية ودولية شىت

              والغرض من الفريق العامل ملا قبل الدورة هـو تيـسري عمـل اللجنـة مبقتـضى                  -١٠
التفاقية حقوق الطفل    من الربوتوكول االختياري     ١٢ من االتفاقية، واملادة     ٤٥ و ٤٤املادتني  

 مـن   ٨املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيـة، واملـادة              
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشـراك األطفـال يف النــزاعات             

ده مـسبقاً   املسلحة، من خالل قيامه يف املقام األول باستعراض تقارير الدول األطراف وحتدي           
كما يتيح فرصة للنظر . املسائل الرئيسية اليت قد تلزم مناقشتها مع ممثلي الدول املقدمة للتقارير

  .يف املسائل املتعلقة باملساعدة التقنية والتعاون الدويل
 ٩وعقـد الفريـق     . وَتولَّت السيدة يانغي يل رئاسة الفريق العامل ملا قبل الـدورة            -١١

 املسائل اليت عرضها عليه أعضاء اللجنة فيما يتعلق بتقرير أويل واحد جلسات حبث فيها قوائم  
، وتقرير واحد جامع للتقريرين الدوريني )بلغاريا(، والتقرير الدوري الثاين لبلد واحد  )صربيا(

؛ وثالثة تقارير أولية مقدمة إىل اللجنة بشأن الربوتوكول االختيـاري        )إريتريا(الثاين والثالث   
مجهورية كوريا والفلبني والواليات املتحدة     (اك األطفال يف النـزاعات املسلحة      املتعلق بإشر 
، وتقريرين مقدمني بشأن الربوتوكول االختياري املتعلق ببيـع األطفـال وبغـاء           )األمريكية
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مجهوريـة كوريـا والواليـات املتحـدة        (واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية      األطفال  
 املسائل إىل البعثات الدائمة للدول املعنية مشفوعة مبـذكرة          وأحيلت قوائم . )األمريكية

 ٣١تطلب تقدمي ردود خطية على املسائل املطروحة يف القائمـة وذلـك قبـل يـوم                 
             أما جلسة الفريق املتعلقـة بـالتقرير الـدوري الثـاين            . إن أمكن  ٢٠٠٨ مارس/آذار

  .لتشاد فأجلت

  تنظيم العمل  -واو   
         / أيـار ١٩ املعقودة يـوم     ١٣١٤ة يف مسألة تنظيم عملها يف جلستها        نظرت اللجن   -١٢

 واألربعني الذي الثامنةوكان معروضاً على اللجنة مشروع برنامج عمل دورهتا      . ٢٠٠٨مايو  
  .أعده األمني العام بالتشاور مع رئيس اللجنة

  االجتماعات العادية املقبلة  -زاي   
 ٣سـبتمرب إىل  / أيلول١٥ واألربعني يف الفترة من     تاسعةالقررت اللجنة عقد دورهتا       -١٣

  يف الفتـرة    اخلمسني واجتماع فريقها العامل ملا قبـل الدورة        ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين األول 
  .٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٠ إىل ٦من 

  التقارير املقدَّمة من الدول األطراف  -ثانياً   

  تقدمي التقارير    
نة مذكِّرة األمني العام بشأن الدول األطراف يف االتفاقيـة          كان معروضاً على اللج     -١٤

  .(CRC/C/48/2)وحالة تقدمي التقارير 
             الـسابعة  وأُبلغت اللجنة بأن األمني العام تلقـى يف الفتـرة مـا بـني دورتيهـا                   -١٥

ون ريمالدوريني الثـاين والثالـث ملوزامبيـق والكـا        واألربعني التقريرين   واألربعني والثامنة   
الدوريني الثالـث والرابـع للفلـبني       التقريرين  ، و مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة   و
 وسلفادور وبوركينا فاسو وباراغواي ومنغوليا واألرجنتني واليابان وغواتيماال         طاجيكستانو

  .ونيجرييا، والتقرير الدوري الرابع لبوليفيا والنرويج وإكوادور
 بتلقي التقارير األولية املقدمة مـن الـدول التاليـة مبوجـب             وأُبلغت اللجنة أيضاً    -١٦

إسرائيل وإكـوادور   : الربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك األطفال يف النـزاعات املسلحة       
  .وسرياليون ومنغوليا ومجهورية مولدوفا واليابان وصربيا
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مبوجـب   التاليـة    الـدول  مـن    ة املقدم ةرير األولي اوأُبلغت اللجنة أيضاً بتلقي التق      -١٧
الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل األطفـال يف املـواد              

  .اليمن وإكوادور وسرياليون ومنغوليا والسلفادور واليابان إستونيا وصربيا: اإلباحية
 اً تقريـر ١١٨ تقريراً أوليـاً، و ١٩٣، ٢٠٠٨مايو / أيار ١٩وقد تلقت اللجنة حىت       -١٨
 ٤٣وتلقت اللجنة كـذلك     .  تقريراً دورياً رابعاً   ١٥، و  تقريراً دورياً ثالثاً   ٣٨، و اً ثاني اًريدو

تقريراً أولياً مقدماً مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفـال وبغـاء األطفـال              
ياري  تقريراً أولياً مقدماً مبوجب الربوتوكول االخت      ٥٥واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية و     

.  تقريراً ٣٦٩ونظرت اللجنة يف ما جمموعه      . املتعلق بإشراك األطفال يف النـزاعات املسلحة     
 تقريراً أولياً مقدماً مبوجب الربوتوكول االختيـاري        ٣٧ونظرت اللجنة حىت هذا التاريخ يف       

 تقريـراً أوليـاً مقـدماً مبوجـب         ٢٦ق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة ويف        ـاملتعل
               وتوكول االختياري املتعلق ببيـع األطفـال وبغـاء األطفـال واسـتغالل األطفـال              الرب

  . يف املواد اإلباحية
 تقارير  تقريرا أوليا واحدا ويف مخسة     واألربعني يف    الثامنةونظرت اللجنة يف دورهتا       - ١٩

ريـرين   تق كما نظـرت يف   . من االتفاقية  ٤٤دورية مقدمة من دول أطراف مبوجب املادة        
املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل      مبوجب الربوتوكول االختياري     ني مقدم أوليني

ويف ثالثة تقارير أولية مقدمة مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق األطفال يف املواد اإلباحية 
  .بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

سب تاريخ تلقي األمني العام هلا، معروضة على        وكانت التقارير التالية، املذكورة ح      -٢٠
ــني  ــة واألربع ــا الثامن ــة يف دورهت ــرياليون : اللجن ــا )CRC/C/SLE/2(س ؛ وجورجي

)CRC/C/GEO/3(     ؛ ومجهورية كوريـا)CRC/C/OPAC/KOR/1 و CRC/C/OPSC/KOR/1( ؛
؛ والفلـبني   )CRC/C/OPSC/USA/1 و CRC/C/OPAC/USA/1(والواليات املتحدة األمريكية    

)CRC/C/OPAC/PHL/1(   ؛ وصربيا)CRC/C/SRB/1(   ؛ وإريتريا)CRC/C/ERI/3(  ؛ وبلغاريـا
)CRC/C/BGR/2.( 

 من النظام الداخلي املؤقت للجنة، ُدعي ممثلو مجيع الدول املقدمة           ٦٨وعمالً باملادة     -٢١
  . للتقارير إىل حضور جلسات اللجنة اليت ُتبحث فيها تقارير دوهلم

الية، املرتبة حسب البلدان ووفقاً للتسلسل الذي اتبعته اللجنـة          وتتضمن الفروع الت    -٢٢
للنظر يف التقارير، مالحظات ختامية تعكس أهم نقاط املناقشة وتشري، عند الـضرورة، إىل              

وترد معلومات أكثر تفصيالً يف التقارير املقدمة من الدول         . املسائل اليت تتطلب متابعة حمددة    
  . جللسات اللجنة ذات الصلةاألطراف ويف احملاضر املوجزة
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  النظر يف تقارير الدول األطراف  -ثالثاً   
  جورجيا  -٢٣
نظرت اللجنة يف التقرير الـدوري الثالـث املقـدم مـن مجهوريـة جورجيـا                  )١
)CRC/C/GEO/3 (   ١٣١٧ و ١٣١٦يف جلستيها) CRC/C/SR.1316 و SR.1317 (املعقودتني           

 ٦املعقودة يف   ) CRC/C/SR.1342 (١٣٤٢ جلستها   ، واعتمدت، يف  ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٠يف  
  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٨يونيه /حزيران

  مقدمة  -ألف   
ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث املقدم من الدولة الطرف والذي ألقى نظـرة               )٢

ملسائل عامة واضحة على حالة األطفال فيها، وهي ترحب أيضاً بالردود اخلطية على قائمة ا             
)CRC/C/GEO/Q/3/Add.1 .(           كما تالحظ اللجنة مع التقدير احلوار املفتوح والبّنـاء الـذي

  . أُجري مع وفد الدولة الطرف الذي ميثل عدة قطاعات

  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته  -باء   
            ناجميـة الـيت اُتخـذت لتنفيـذ       تالحظ اللجنة مع التقدير التدابري التشريعية والرب        )٣

  :االتفاقية، ومنها
 يتعلق مبكافحة العنف املرتيل، وتوفري      ٢٠٠٦يونيه  /وضع قانون يف حزيران     )أ(  

  احلماية والدعم للضحايا؛
   يتعلق بتبين األطفال؛ ٢٠٠٨مايو /وضع قانون يف أيار  )ب(  
 إىل احلد من العنـف       يهدف ٢٠٠٧اعتماد برنامج املدارس اآلمنة يف عام         )ج(  

  داخل وخارج املرافق املدرسية؛
  ).٢٠١١-٢٠٠٨(وضع خطة عمل تتعلق بتوفري الرعاية لألطفال   )د(  

    كما ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف علـى الـصكوك الدوليـة التاليـة أو                 )٤
  :انضمامها إليها

ألطفال وبغـاء   ا الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع        )أ(  
  ؛٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٨، يف األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

 ١٤اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة بإجراءات مكافحة االجتـار بالبـشر، يف              )ب(  
  ؛٢٠٠٧مارس /آذار
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واألطفـال، وقمعـه     بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء       )ج(  
 ٤، يف   املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة         مل التفاقية األمم  واملعاقبة عليه املك  

  ؛ ٢٠٠٦سبتمرب /أيلول
 كـانون   ٢٢االتفاقية اإلطارية املتعلقة حبمايـة األقليـات القوميـة، يف             )د(  
  ؛ ٢٠٠٥ديسمرب /األول

اري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب        ـختياالول  ـربوتوكال  )ه(  
  ؛٢٠٠٥أغسطس / آب٩، يف العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةاملعاملة أو 
            / حزيـران  ٢٨نظام روما األساسي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة، يف             )و(  

  .٢٠٠٢يونيه 

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ االتفاقية  -جيم   
، لبسط سيطرهتا علـى     تالحظ اللجنة أن فقدان الدولة الطرف، حبكم األمر الواقع          )٥

تسخينفايل يشكل عقبة خطرية تعوق تنفيذ الدولة الطـرف         /إقليمي أخبازيا وجنوب أوسيتيا   
  . لالتفاقية يف هاتني املنطقتني

   القلق الرئيسية والتوصياتدواعي  -دال   

  ) من االتفاقية٤٤ من املادة ٦ والفقرة ٤٢ و٤املادتان ( ة التنفيذ العامتدابري  -١  

  للجنة السابقة التوصيات    
 من الشواغل اليت أعربت عنها والتوصيات اليت قدمتها بعد          العديد أن اللجنة تالحظ  )٦

ومـع  . عوجلـت قد  ) CRC/C/15/Add.222( لدولة الطرف ثاين املقدم من ا   النظر يف التقرير ال   
عربت ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها إزاء املعاجلة غري الكافية أو اجلزئية لبعض الشواغل اليت أ             

عنها والتوصيات اليت قدمتها، مبا يف ذلك ما يتعلق منها بالتشريعات؛ وتوفري املوارد؛ وختفيف              
حّدة الفقر؛ والضمان االجتماعي واخلدمات؛ واألطفال املشردين داخلياً؛ وأطفال الشوارع؛          

  .وقضاء األحداث
 بعد ُينفّذة ما مل     التدابري الالزمة ملعاجل   مجيع الدولة الطرف على اختاذ      اللجنة حتث  )٧

لجنـة  املقدمة من ال يف املالحظات اخلتامية درجةمن التوصيات امل  أو مل ُينفذ بصورة كافية      
هـذه   يف الواردة   لتوصياتل كما حتثها على املتابعة املالئمة    ،  الدوري الثاين بشأن التقرير   

  .لثاملالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري الثا
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  التنسيق    
            نة عن أسفها إزاء افتقار الدولة الطرف إىل آلية معنية بتنـسيق وتقيـيم              تعرب اللج   )٨

  .تنفيذ االتفاقية
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكلّف آلية واحدة باملسؤولية األساسـية عـن        )٩

نها تنسيق وتقييم تنفيذ االتفاقية، وأن توفر هلا بانتظام املوارد املالية والبشرية الكافية لتمكي        
  . من تنسيق حقوق األطفال تنسيقا شامال

  خطة العمل الوطنية    
               ترحب اللجنة باعتمـاد خطـة العمـل الوطنيـة املتعلقـة برعايـة األطفـال                 )١٠

، ولكنها تعرب عن أسفها ألن اخلطة ال تشمل مجيع اجملاالت الواردة            ٢٠١١-٢٠٠٨للفترة  
 عدم تطبيق خطة العمل الوطنية الـسابقة املتعلقـة          كما تعرب عن أسفها إزاء    . يف االتفاقية 
  . نظراً لعدم كفاية الدعم املايل من ميزانية الدولة) ٢٠٠٣-٢٠٠٢(باألطفال 

تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد خطة عمل شاملة تغطي مجيع جمـاالت               )١١
 مـع اجملتمـع     االتفاقية وتكفل تنفيذ االتفاقية بطريقة شاملة للقطاعات، وذلك بالتشاور        

ويف هذا الصدد، تشجع اللجنة . املدين ومجيع القطاعات املعنية بتعزيز ومحاية حقوق الطفل
الدولة الطرف على أن تأخذ يف االعتبار املبادئ واألحكام الواردة يف االتفاقية والوثيقـة              

تحدة يف دورهتا   اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم امل     " عامل يليق باألطفال  "اخلتامية املعنونة   
، واستعراض منتصف املدة الـذي      ٢٠٠٢االستثنائية املكرسة لألطفال واملعقودة يف عام       

كما حتث اللجنة الدولة الطرف على ختصيص موارد مالية كافية          . ٢٠٠٧أجري يف عام    
  .لتنفيذ خطة العمل على حنو تام وفعال

  الرصد املستقل    
 التابع ملكتب املدافع العام والدور الـذي        ترحب اللجنة بإنشاء مركز حقوق الطفل       )١٢

يضطلع به يف محاية حقوق الطفل، لكنها تعرب عن أسفها إزاء افتقار هذا املركز للمـوارد                
كما تعرب اللجنة عن قلقهـا      . البشرية واملالية الكافية لالضطالع بواليته يف مجيع أحناء البلد        

وتعرب . رير والتوصيات الصادرة عن املركز    إزاء عدم نظر الربملان يف الوقت املناسب يف التقا        
عن قلقها كذلك إزاء عدم قدرة مركز حقوق الطفل على الوصـول حبريـة إىل األطفـال                 

  . املوجودين يف مرافق الرعاية التابعة للدولة
توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفري املوارد البشرية واملالية الالزمة لتمكني مركز             )١٣

الع بواليته على النحو املالئم يف مجيع أحناء البلد، ومتكينه مـن            حقوق الطفل من االضط   
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف . الوصول حبرية إىل مجيع مرافق رعاية األطفال   

ويف . التقارير والتوصيات املقدمة من مركز حقوق الطفل والرد عليها يف الوقت املناسب           
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) ٢٠٠٢( للجنة   ٢دولة الطرف إىل التعليق العام رقم       هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه ال     
  . بشأن دور املؤسسات الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان يف محاية وتعزيز حقوق الطفل

 وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري الضرورية إلنشاء آلية مـستقلة              )١٤
نها، وتقوم بالتعامـل مـع      للشكاوى يسُهل جلميع األطفال الوصول إليها واالستفادة م       

             الشكاوى املتعلقة بانتهاك حقـوقهم وتـوفر سـبل االنتـصاف الكفيلـة بالتـصدي              
  . هلذه االنتهاكات

  جتميع البيانات    
يف حني تالحظ اللجنة أن إدارة اإلحصاء التابعة لوزارة التنمية االقتـصادية هـي                )١٥

ا تعرب عن أسفها ألن االفتقار إىل إحـصاءات         املسؤولة عن التجميع الشامل للبيانات، فإهن     
وتشعر اللجنة بـالقلق    . موثوقة عن األطفال يعوق املتابعة أو التقييم الفعالني لتنفيذ االتفاقية         

على وجه اخلصوص إزاء عدم توفر بيانات مفصَّلة ومعلومات حتليلية عن جماالت هامـة يف               
 واملشردين داخلياً، وعن إيـذاء األطفـال        االتفاقية كاألطفال املعوقني، واألطفال الالجئني    

وإمهاهلم، واألطفال ضحايا االستغالل اجلنسي، ويشمل ذلك استغالل األطفـال يف البغـاء             
املواد املخدرة، واألطفال الـذين     إساءة استعمال   واملواد اإلباحية واالجتار، واألطفال ضحايا      

  .يعملون أو يعيشون يف الشوارع
وصيتها بأن تقوم الدولة الطرف مبواصلة وتعزيز جهودهـا         تكرر اللجنة تأكيد ت     )١٦

وينبغي أن تـشمل    . الرامية إىل وضع نظام شامل لتجميع البيانات املتعلقة بتنفيذ االتفاقية         
البيانات مجيع األطفال دون سن الثامنة عشرة وأن ُتفّصل حبسب نوع اجلنس مع إيـالء               

وتشجع اللجنـة الدولـة     . اية خاصة اعتبار خاص لفئات األطفال الذين حيتاجون إىل مح       
  ). اليونيسيف(الطرف على زيادة تعاوهنا يف هذا الصدد مع منظمة األمم املتحدة للطفولة 

  نشر االتفاقية والتدريب    
ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف، بدعم من اليونيـسيف، لزيـادة               )١٧

اج مبادئ وأحكام االتفاقية يف املناهج الدراسية       التوعية باالتفاقية عن طريق أساليب منها إدر      
الوطنية كجزء من التربية الوطنية، وكفالة توفري تدريب خاص يف جمال حقوق الطفل جلميع              

ومع ذلك، ال تزال اللجنة تشعر بالقلق . القضاة املعنيني باإلجراءات اجلنائية املتعلقة باألحداث     
ي جلميع املوظفني العاملني مع األطفال ومن أجلـهم،         إزاء االفتقار إىل توفري التدريب املنهج     

  . وال سيما تدريبهم يف جمال الواجبات واملسؤوليات الناشئة عن االتفاقية
تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز جهودها بغية توفري التـدريب              )١٨

ظفني العـاملني   أو التوعية يف جمال حقوق الطفل جملموعات املو       /املالئم وبصورة منهجية و   
مع األطفال ومن أجلهم، مبن فيهم املوظفون املكلفون بإنفاذ القانون، والقضاة واحملامون            
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واملوظفون الصحيون واملعلمون وموظفو الرعاية االجتماعية ومديرو املدارس وغريهم ممن          
  . يقتضي األمر إدراجهم يف هذه الفئات

  التعاون مع اجملتمع املدين    
ة وجود جمتمع مدين نشط يف جورجيا، لكنها تشري مع األسـف إىل             تالحظ اللجن   )١٩

عدم كفاية اجلهود املبذولة لدعم منظمات اجملتمع املدين بوصفها شريكة يف تنفيذ االتفاقيـة،              
  . وإشراك املنظمات غري احلكومية يف إعداد التقرير الدوري الثالث املقدم إىل اللجنة

تشجع وتدعم إشراك اجملتمع املـدين بـصورة        توصي اللجنة الدولة الطرف بأن        )٢٠
نشطة ومنهجية، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية، يف تعزيز وإعمال حقوق الطفـل،              

  .ويشمل ذلك املشاركة يف متابعة املالحظات اخلتامية للجنة ويف عملية إعداد التقارير

  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد ( مبادئ عامة  -٢  

  عدم التمييز    
على الرغم من الضمانات الدستورية وغريها،تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم االحترام             )٢١

التام يف املمارسة العملية ملبدأ عدم التمييز ضد بعض فئات األطفال مبن فيهم األطفال املنتمون               
إىل أقليات؛ واألطفال املعوقون؛ واألطفال الالجئون وملتمسو اللجوء؛ واألطفال املـشردون           

خلياً؛ وأطفال األسر احملرومة؛ وأطفال الشوارع؛ واألطفال يف نظام قـضاء األحـداث؛             دا
كما تالحظ اللجنة بقلق تأثر الفتيات على       . واألطفال الذين يعيشون يف مناطق ريفية أو نائية       

  . وجه اخلصوص بصورة غري متناسبة من التمييز القائم على أساس نوع اجلنس
طرف بزيادة اجلهود اليت تبذهلا لرصـد وكفالـة تنفيـذ           توصي اللجنة الدولة ال     )٢٢

.  من االتفاقيـة   ٢القوانني القائمة اليت تضمن تطبيق مبدأ عدم التمييز والتقّيد التام باملادة            
كما توصي بتجميع البيانات املالئمة واملفصلة اليت متكن من رصد ممارسة التمييـز ضـد         

الفئات الضعيفة املذكورة أعـاله، وال سـيما        األطفال، مبا يف ذلك األطفال املنتمون إىل        
  . الفتيات، بغية وضع استراتيجيات شاملة هتدف إىل وضع حد جلميع أشكال التمييز

  مصاحل الطفل الفضلى    
تشعر اللجنة بالقلق إزاء افتقار القوانني وعمليات صنع القرار يف الدولة الطرف إىل               )٢٣

، )٣املادة  (الفضلى يف املسائل ذات الصلة باألطفال       اإلجراءات املتعلقة بتحديد مصاحل الطفل      
  . وال سيما يف جمايل قضاء األحداث وتبين األطفال

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل على اإلدماج التام ملبدأ مصاحل الطفـل                )٢٤
الفضلى يف مجيع القوانني والسياسات والربامج واإلجراءات القضائية واإلدارية، مبـا يف            

  .ند تنفيذ خطط العمل الوطنيةذلك ع
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  احترام آراء الطفل    
                 تالحظ اللجنة مع التقدير اجلهود اليت تبذهلا الدولـة الطـرف لتعزيـز واحتـرام                )٢٥

             حق الطفل يف التعبري عن آرائه حبرية واملـشاركة يف اجملتمـع، وتـشمل هـذه اجلهـود                 
             مدونة قواعد أخالقيـات املعلمـني والطـالب للعـام          اليت جيري إدخاهلا على    التعديالت
ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية جهـود الدولـة      . ٢٠٠٩-٢٠٠٨الدراسي  

الطرف الرامية إىل تعزيز حق املشاركة بالنسبة لألطفال املنتمني إىل جمموعات ضعيفة، مبا يف              
إشـراكهم يف اإلجـراءات املدنيـة والقـضائية         ذلك األطفال املشردون داخلياً، وال سيما       

كما تعرب اللجنة عن أسفها إزاء توقف الدولة الطرف عن تقدمي الدعم إىل حمافل              . واإلدارية
. األطفال، كربملان الشباب، من أجل املشاركة يف اختاذ القرارات املتعلقة باملسائل اليت هتمهم            

 يف اجملتمع اجلورجي قد تقّيد حق األطفال        كما تالحظ اللجنة بقلق أن السلوكيات التقليدية      
  . يف التعبري عن آرائهم حبرية داخل األسرة ويف املدارس ويف اجملتمع بشكل عام

توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي، على أن تضع يف االعتبار التوصيات الـيت                )٢٦
 موضوع حق    بشأن ٢٠٠٦اعتمدهتا اللجنة عقب يوم املناقشة العامة اليت أجريت يف عام           

  :الطفل يف أن تتاح لـه فرصة االستماع إليه
أن ُتعزز وُتيّسر وُتنفّذ عملياً، داخل األسرة ويف املدرسة ويف إطار اجملتمع          )أ(  

 من االتفاقية،   ١٢واملؤسسات، وكذلك يف اإلجراءات القضائية واإلدارية، وفقاً للمادة         
  افة املسائل اليت هتمهم؛ مبدأ احترام آراء األطفال ومشاركتهم التامة يف ك

  أن تدعم مشاركة حمافل األطفال، كربملان األطفال؛   )ب(  
أن تواصل التعاون مع منظمات اجملتمع املدين لزيادة فـرص مـشاركة              )ج(  

  . األطفال، مبا يف ذلك مشاركتهم يف وسائط اإلعالم

  )يةمن االتفاق) أ(٣٧ و١٧-١٣ و٨ و٧املواد ( احلقوق واحلريات املدنية  -٣  

  تسجيل املواليد    
            ترحب اللجنة بالتقدم احملرز فيما يتعلق مبعدالت تسجيل املواليد نظـراً للقيـام يف               )٢٧
        ومع ذلـك،  .  بتبسيط إجراءات التسجيل اليت أصبحت جمانية يف الوقت الراهن         ٢٠٠٣عام  

تمني إىل أقليـات واألطفـال      ال تزال اللجنة تشعر بالقلق ألن أعداداً كبرية من األطفال املن          
  . املشردين داخلياً واألطفال الالجئني ال يسجلون عند والدهتم

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها اجلارية يف سبيل إنشاء اهلياكل              )٢٨
املؤسسية وأن تعزز هذه اجلهود، بوسائل منها مثالً استخدام مراكـز تـسجيل متنقلـة               

وتوصي اللجنة، باإلضـافة إىل ذلـك،       . اليد يف مجيع أحناء البلد    لضمان تسجيل مجيع املو   
   .بتنظيم محالت إعالمية لتوعية السكان مبتطلبات تسجيل املواليد
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  التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة    
 إىل الربوتوكول االختياري    ٢٠٠٦يف حني ترحب اللجنة بانضمام جورجيا يف عام           )٢٩

              مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية               التفاقية
           /أو املهينة، ووضع خطة العمل املتعلقة مبناهضة التعذيب، فضالً عـن القيـام يف حزيـران               

  بتأسيس جملس التنسيق املشترك بني الوكاالت ملكافحة التعذيب، فهي ال تزال           ٢٠٠٧يونيه  
تشعر بالقلق إزاء املعلومات اليت تشري إىل استمرار وقوع األطفال ضحية لالحتجاز التعسفي،             

  . واملعاملة القاسية من جانب رجال الشرطة وإساءة معاملتهم يف مرافق االحتجاز
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، بالتعاون الوثيق مـع املنظمـات غـري                )٣٠

  : لياحلكومية ذات الصلة، مبا ي
التحقيق بصورة شاملة يف مجيع مزاعم التعذيب وإساءة املعاملـة مـن              )أ(  

  جانب املوظفني العموميني وكفالة تقدمي اجلناة إىل العدالة على وجه السرعة وحماكمتهم؛
            توفري بـرامج مالئمـة لتعـويض ضـحايا هـذه االنتـهاكات ورد                )ب(  

  اعتبارهم وتعافيهم؛ 
              عزيز الـنظم القائمـة املعنيـة بالرصـد املـستقل ملراكـز            النظر يف ت    )ج(  

  احتجاز األحداث؛ 
كفالة متكني اآللية القائمة، مبشاركة منظمات اجملتمع املـدين بوصـفها             )د(  

          شريكة على قدم املساواة يف هذه العملية، من تلقي الشكاوى اليت يقـدمها األطفـال،               
  .ا يتعلق بإساءة معاملتهم أو إيذائهم من جانب رجال الشرطةأو املقدمة بامسهم فيم

  العقوبة البدنية    
 ١٩تالحظ اللجنة احلظر القانوين للعقوبة البدنية يف املدارس وفقاً ملا تنص عليه املادة                )٣١

. من قانون التعليم العام، لكنها تشري بقلق إىل أن العقوبة البدنية يف املرتل ال تزال مـشروعة                
ة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها ألن العقوبة البدنية ال تزال مستخدمة يف املنـازل     وعالو

  . واملدارس ومرافق الرعاية
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تشريعات حتظر صراحةً مجيـع أشـكال               )٣٢

ف كما ينبغي للدولـة الطـر     . العقوبة البدنية لألطفال يف مجيع املرافق، مبا يف ذلك املرتل         
تنظيم محالت توعية ومحالت تثقيف عامة بشأن مناهضة العقوبات البدنية وتعزيز أشكال            

لواجب لتعليـق   التأديب اإلجيابية وغري العنيفة كبديل للعقوبة البدنية، مع إيالء االعتبار ا          
بشأن حق الطفل يف احلماية من العقوبة البدنية وغريها من          ) ٢٠٠٦(٨اللجنة العام رقم    
  .ة القاسية أو املهينةضروب العقوب
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  متابعة دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال    
باإلشارة إىل الدراسة اليت أجراها األمني العام لألمم املتحدة بشأن العنف ضـد               )٣٣

  : ، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي)A/61/299(األطفال 
لواردة يف تقريـر اخلـبري      اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ التوصيات ا        )أ(  

املستقل بشأن الدراسة املتعلقة بالعنف ضد األطفال، مع مراعاة النتـائج والتوصـيات             
املنعقدة يف ليوبليانا يف الفترة     (املنبثقة عن املشاورة اإلقليمية لبلدان أوروبا وآسيا الوسطى         

 الدولـة   وتوصي اللجنة على وجه اخلصوص بأن تويل      ). ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٧ إىل   ٥من  
  : الطرف اهتماماً خاصاً للتوصيات التالية

  حظر مجيع أشكال العنف ضد األطفال؛ '١'
  تعزيز االلتزامات واإلجراءات على الصعيدين الوطين واحمللي؛ '٢'
  إعطاء األولوية للوقاية؛ '٣'
  تعزيز قيم نبذ العنف ورفع مستوى الوعي؛ '٤'
  ي؛املساعدة على التعايف وتوفري خدمات إعادة اإلدماج االجتماع '٥'
  كفالة املساءلة والقضاء على اإلفالت من العقاب؛ '٦'
اختاذ هذه التوصيات كأداة لتنفيذ إجراءات، بالشراكة مع اجملتمع املدين            )ب(  

وال سيما بإشراك األطفال، لضمان حصول كل طفل على احلماية من مجيع أشكال العنف         
وسـة وحمـددة زمنيـاً،    البدين واجلنسي والعقلي، وتوفري قوة دافعة الختاذ إجراءات ملم 

  حبسب االقتضاء، بغية منع هذا النوع من العنف واإليذاء والتصدي هلما؛
التماس املساعدة التقنية من اليونيسيف، ومفوضية األمم املتحدة السامية           )ج(  

  . حلقوق اإلنسان، ومنظمة الصحة العاملية، لتحقيق األغراض املذكورة أعاله

            ؛١١-٩؛ و )٢ و ١الفقرتـان    (١٨؛ و ٥املـواد   ( البديلـة البيئة األسـرية والرعايـة        -٤  
  ) من االتفاقية٣٩؛ و)٤الفقرة ( ٢٧و ؛٢٥؛ و٢١-١٩و

  البيئة األسرية    
تشعر اللجنة بقلق عميق ألنه من املألوف إيداع أعداد كبرية من األطفال يف مرافـق        )٣٤

ألسر، أو بسبب االفتقار إىل بدائل      الرعاية بسبب عدم توفر اخلدمات املالئمة والدعم املايل ل        
للخدمات االجتماعية وإىل آليات فعالة للرعاية، وألن غالبية األطفال يف دور الرعاية ليـسوا              

وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم تطور شبكة اخلدمات االجتماعية والنقص يف           . من األيتام 
الحظ اللجنة بقلق أن اإلصالحات     كما ت . عدد املشرفني االجتماعيني واخلدمات االجتماعية    

الراهنة تركز بشكل أساسي على األطفال املوجودين يف مرافق الرعاية، وأهنا ال تعاجل املسائل              
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املتعلقة باإلقصاء االجتماعي، كالفقر والعنف املرتيل، معاجلةً تليب على حنو مالئم متطلبـات             
  .ألطفال وإيداعهم يف مرافق الرعايةاألسر واألطفال املعرضني للخطر، ومتنع بفعالية إمهال ا

تشجع اللجنة الدولة الطرف على ختصيص موارد كافية لتقدمي الدعم واملساعدة             )٣٥
املالئمني إىل مجيع األسر عن طريق نظام اخلدمات االجتماعيـة، وال سـيما األشـخاص           

يشون يف  احملرومني اقتصادياً حىت سن الثامنة عشرة وإىل أسرهم، وإىل األشخاص الذين يع           
كما توصي اللجنة بتوسيع املشروع املتعلق بالفقر لكي ال يودع طفل         . مناطق ريفية ونائية  

  . يف مؤسسة للرعاية تابعة للدولة بسبب فقر والديه

  الرعاية البديلة    
 ٢٠٠٨-٢٠٠٥ترحب اللجنة بالتقدم احملرز يف إطار خطة العمل الوطنية للفتـرة              )٣٦

خراجهم من دور الرعاية، لكنها ال تزال قلقة إزاء احلالـة الراهنـة   املتعلقة حبماية األطفال وإ  
وعالوة على ذلـك، ويف حـني       . للرعاية يف املؤسسات ووترية مجع مشل األطفال بأسرهم       

، املعايري الوطنية لرعاية األطفال للعمل      ٢٠٠٦تالحظ اللجنة اعتماد الدولة الطرف، يف عام        
ال تشعر بالقلق إزاء عدد األطفال املودعني يف مؤسسات         هبا يف مؤسسات الرعاية، فإهنا ال تز      

كما يساور اللجنة قلق إزاء افتقار الدولة إىل أيـة آليـة تقـوم    . ال متوهلا الدولة وال تنظمها 
  . بالرصد أو تقدمي املساعدة يف جمال متابعة حاالت من يغادرون مؤسسات الرعاية

خراج األطفال من دور الرعايـة،      توصي اللجنة الدولة الطرف بتسريع برنامج إ        )٣٧
ويف الوقت نفسه، توصـي     . على أن يشمل ذلك مل مشل األطفال باألسر وتعيني أوصياء         

اللجنة بتحسني أوضاع مرافق الرعاية املوجودة يف جماالت التغذية واإلصحاح وتـدريب            
يداع املوظفني واملراقبة والزيارات وتوفري آليات للشكاوى واالستعراض الدوري ملسألة إ         

كما توصي اللجنة بأن    .  من االتفاقية  ٢٥األطفال يف مرافق الرعاية، مبا يتوافق مع املادة         
تنظم الدولة الطرف مجيع املؤسسات اليت تقدم الرعاية البديلة إىل األطفال، وتطلـب إىل              
الدولة الطرف أن تقوم على وجه التحديد بالتبليغ عن اجلهود اليت تبذهلا لتنظـيم مجيـع          

كما توصي اللجنة بأن تنظـر الدولـة        .  الرعاية وعدد األطفال الذين ترعاهم     مؤسسات
الطرف يف اعتماد تدابري تكفل حصول الشباب الذين يغادرون مراكز الرعاية خـدمات             

  .الرعاية واملتابعة بعد مغادرهتم

  تبين األطفال    
الئمة لتبين  اللجنة باخلطوات اليت تتخذها الدولة الطرف لوضع اإلجراءات امل         ترحب  )٣٨

الطفـل  املتعلقة حبماية   ) ٣٣رقم   (١٩٩٣األطفال وفقاً لالتفاقية ووفقاً التفاقية الهاي لعام        
 على الصعيد الدويل، فضالً عن ترحيبها بسن الدولـة الطـرف، يف              التبين جمالوالتعاون يف   

ر التـبين   ، القانون املتعلق بتبين األطفال الذي نص على مجلة أمور منها حظ           ٢٠٠٨مايو  /أيار
بـرامج  : ومع ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لعدم كفاية املعلومات الواردة بـشأن           . املباشر
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إعداد اآلباء املقدمني على تبين أطفال وإعداد األطفال الذين سيجري تبنـيهم؛ واالتفاقـات              
 وتقـدمي   الثنائية املتعلقة بالتبين؛ وعدد الوكاالت املعتمدة يف جمال التبين ولوائحها التنظيمية؛          

املعلومات، مبا يف ذلك البيانات اإلحصائية املتعلقة باألطفال الذين ُينتظر تبنيهم ويعيشون يف             
مساكن مؤقتة أو مع أسر حاضنة؛ والربامج اليت تشجع على تبين األطفال األكرب سناً أو تبين                

  . جمموعة من األشقاء
وارد املهنيـة واملاليـة     توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة جهودها وتوفري امل         )٣٩

  : املالئمة بغية تدعيم الربامج املتعلقة بالتبين وتعزيزها واإلشراف عليها بعدة طرق منها
تعزيز اهليئة الرئيسية املعنية بالتبين لتمكينها من أداء مجيع املهام املوكلـة              )أ(  

عن طريق مجلة ،  ١٩٩٣إليها أداًء ناجحا مبوجب التشريعات الوطنية واتفاقية الهاي لعام          
أمور منها وضع برامج ولوائح تنظيمية ووسائل لتيسري التدريب ورصد أداء مجيع اجلهات     

  الفاعلة املعنية مبسألة تبين األطفال؛
ويف هذا الصدد، ينبغي    . زيادة الوعي العام مبسألة تبين األطفال وشروطه        )ب(  

طفال قد تواجه مسألة تبنيهم     إيالء اهتمام خاص لتحديد األسر اليت ميكن أن تقوم بتبين أ          
األطفال األكرب سناً؛ وجمموعات األشقاء؛ واألطفال املعوقون؛       : صعوبات حمددة مبن فيهم   

  واألطفال املنتمون إىل أقليات؛
بعـد اسـتطالع    (وضع نظام حيدد بفعالية األطفال الذين ميكن تبنيهم           )ج(  

  .ينويسّرع عملية التب) إمكانية احلفاظ على الصلة مع أسرهم

  إيذاء األطفال وإمهاهلم    
، قانونا يتعلق مبكافحة    ٢٠٠٦يونيه  /ترحب اللجنة بسن الدولة الطرف، يف حزيران        )٤٠

العنف املرتيل ومحاية ودعم الضحايا، لكنها تعرب عن أسفها إزاء عدم اعتماد الدولة الطرف              
 حنو ما توخاه التشريع     حىت اآلن خطة العمل املتعلقة بتدابري منع ومكافحة العنف املرتيل، على          

كما تأسف اللجنة لعدم تقدمي الدولة الطرف سوى معلومات قليلة، مبـا يف             . املذكور أعاله 
ذلك املعلومات اإلحصائية، عن مدى انتشار العنف ضد األطفال وتعرضهم لإليذاء اجلنسي            

  .واإلمهال من جانب األسر
  :حتث اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي  )٤١

تعزيز محالت التوعية العامة وتقدمي املعلومات واإلرشادات والتوجيهات          )أ(  
  لآلباء بغرض حتقيق مجلة من األهداف من بينها منع إيذاء األطفال وإمهاهلم؛

دعم آليات رصد عدد حاالت العنف واإليذاء اجلنسي واإلمهال مـن             )ب(  
  جانب األسرة ومدى انتشارها؛ 
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مبا فيهـا املدرِّسـون     (هنية العاملة مع األطفال     كفالة حصول الفئات امل     )ج(  
) واألخصائيون االجتماعيون والعاملون الطبيون وأفراد الشرطة وموظفو النظام القضائي        

على تدريب خبصوص واجبهم املتعلق باإلبالغ عن احلاالت املشَتبهة فيها من العنف املرتيل       
  شأهنا؛الذي يؤثر يف األطفال واختاذ اإلجراءات املناسبة ب

تعزيِز الدعم املقدَّم إىل ضحايا اإليذاء واإلمهال، مبا يكفل هلم احلـصول              )د(  
  على اخلدمات املناسبة فيما يتعلق بالتعايف واملشورة وغريمها من أشكال إعادة التأهيل؛

دعم إنشاء خط هاتفي جماين من ثالثة أرقام يعمل دون انقطاع ويكـون               )ه(  
        اء البلد بغية إتاحة الوصول إىل األطفال احملتاجني إىل الرعايـة           متاحاً لألطفال يف كافة أحن    

  . أو املساعدة يف مجيع أحناء البلد

 ٢٧، و ٢٦، و ٢٤، و ٢٣، و ٣الفقـرة   ١٨، و ٦املـواد   ( الصحة والرعاية األساسيتان    -٥  
  ) من االتفاقية٣-١الفقرات 

  األطفال املعوقون    
ابري اليت هتدف إىل تعزيز التعليم الشامل لألطفـال   يف حني تالحظ اللجنة خمتلف التد       )٤٢

املعوقني بغية استخدام هذا النموذج يف مجيع املدارس، فإهنا تعرب عن أسفها إزاء االفتقار إىل               
سياسة حكومية شاملة بشأن األطفال املعوقني تضع يف االعتبار املتطلبات العامـة املتعلقـة              

  .رض للتمييز وحقهم يف التعليم ويف الصحةبنمائهم، مبا يف ذلك حقهم يف عدم التع
          يف اعتبارها التعليـق العـام     توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي، آخذة           )٤٣

  :بشأن حقوق األطفال املعوقني) ٢٠٠٦(٩رقم 
أن تنظر يف التصديق على اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة               )أ(  

  وبروتوكوهلا االختياري؛ 
ن تكفل تنفيذ القواعد املوحدة املتعلقة بتحقيق تكافؤ الفرص للمعوقني،          أ  )ب(  

  ؛١٩٩٣ديسمرب / كانون األول٢٣اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 
أن تواصل بذل اجلهود لضمان متكن األطفال املعوقني من ممارسة حقهم             )ج(  

  يف التعلّم إىل أقصى حد ممكن؛
ت لتوعية اجلمهور، واآلباء على وجه اخلصوص، حبقـوق         أن تقوم حبمال    )د(  

األطفال املعوقني واحتياجاهتم اخلاصة، مبا يف ذلك األطفال الذين يعانون من مشاكل تتعلق 
  بالصحة العقلية؛ 
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أي املهنيـون   (أن تضطلع مبزيد من اجلهود إلتاحـة املـوارد املهنيـة              )ه(  
مة، وخاصة على الـصعيد احمللـي، ولتعزيـز         واملالية الالز ) املتخصصون يف جمال اإلعاقة   

  .وتوسيع نطاق برامج إعادة التأهيل اجملتمعي، مبا فيها جمموعات دعم اآلباء

  الصحة واخلدمات الصحية    
ترحب اللجنة مبختلف التدابري اليت تتخذها الدولة الطرف يف إطـار اإلصـالحات               )٤٤

         سـتراتيجية للرعايـة الـصحية    االالصحية، مبا يف ذلك اعتماد السياسة الوطنيـة واخلطـة     
ومع ذلك، تشعر اللجنة بقلق عميق      . ، واعتماد العالج اجملاين لألطفال    ٢٠١٠-١٩٩٩للفترة  

إزاء ارتفاع معدالت وفيات حديثي الوالدة والوالدات املبكرة، وإزاء احلالة العامة للرعايـة             
كما تـشعر   . موعات األقليات الصحية السابقة والالحقة للوالدة، وخصوصاً يف أوساط جم       

اللجنة بالقلق إزاء حمدودية الفرص املتاحة للكثري من األطفال للوصول إىل الرعايـة الطبيـة               
بسبب القيود اجلغرافية، وإزاء التباين امللحوظ يف نوعية املياه، األمر الذي ال يزال يؤثر سـلباً             

  . يف حياة سكان املناطق الريفية
لطرف على ختصيص املزيد من املوارد بغية التصدي الرتفاع         حتث اللجنة الدولة ا     )٤٥

معدالت وفيات حديثي الوالدة والوالدات املبكرة، وذلك بعدة طـرق منـها حتـسني              
خدمات الرعاية السابقة والالحقة للوالدة والقيام حبمالت لتوعيـة اآلبـاء باملعلومـات           

لطبيعيـة، والنظافـة العامـة    األساسية املتعلقة بصحة وتغذية الطفل، ومزايا الرضـاعة ا      
ويف هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة      . وإصحاح البيئة، وتنظيم األسرة والصحة اإلجنابية     

الطرف على النظر يف إنشاء هيئة حكومية معنية بالرعاية الـصحية لألمومـة والطفولـة       
ف كما تشجع اللجنة الدولة الطـر     . وتطويرها على املستويني التنفيذي ودون اإلقليمي     

على مواصلة تطوير نظام للرعاية الصحية يكون مدعوماً بالكامل ويكفل تـوفري أعلـى              
         مستويات الرعاية الصحية جلميع األطفال، ويويل اهتماماً خاصاً لألسر األكثـر ضـعفاً،             

  .مبا فيها تلك املوجودة يف مناطق ريفية ونائية
لجنة الدولة الطرف أيضاً بتعزيز     من االتفاقية، توصي ال   ) ج(٢٤ويف ضوء املادة      )٤٦

سالمة املنتجات وجودهتا، بغية منـع ومكافحـة        /تدابري تنفيذ القانون املتعلق بعدم ضرر     
التأثريات الضارة النامجة عن إمدادات املياه الرديئة النوعية أو امللوثة، آخذة يف االعتبـار              

  .تعرض األطفال على وجه اخلصوص هلذه التأثريات

  صحة املراهقني    
نظراً الرتفاع عدد حاالت احلمل وارتفاع وتزايد معدالت اإلجهـاض، وكـذلك            )٤٧

فـريوس نقـص املناعـة      ازدياد حاالت اإلصابة باألمراض املنقولة جنسيا، مبـا يف ذلـك            
، يف أوساط املراهقني، تشعر اللجنة بـالقلق        )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /البشرية

صحية املتاحة، مبا يف ذلك التثقيف يف جمال الصحة اإلجنابية وتقـدمي  إزاء حمدودية اخلدمات ال 
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كما تالحظ اللجنة بقلق احلكم التشريعي الذي ينص على أن الطفـل            . املساعدة للمراهقني 
دون السادسة عشرة الذي يرغب يف مقابلة طبيب ال بد أن يكون مصحوبا بأحد الوالدين،               

  . سائل تتعلق باجلنس والصحة اإلجنابيةوتالحظ أن املنهج الدراسي ال يتضمن م
توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز خدمات الصحة اإلجنابية وكفالـة إتاحتـها              )٤٨

جلميع املراهقني، مبا يف ذلك التثقيف باملسائل املتعلقة باجلنس والصحة اإلجنابية يف املدارس 
الـشباب واملتـسمة    وكذلك توفري خدمات املشورة والرعاية الصحية املراعية لظروف         

بـشأن  ) ٢٠٠٣(٤ارها تعليـق اللجنـة العام رقـم       بالسرية، علـى أن تأخذ يف اعتب     
ويف هذا الصدد، حتـث اللجنـة       . صحة املراهقني ومنائهم يف إطار اتفاقية حقوق الطفل       

الدولة الطرف على أن تتخذ تدابري تشريعية تكفل حصول مجيـع األطفـال دون سـن                
طريقة تتسم بالسرية، على اإلرشادات واملساعدة الطبية مبوافقة        السادسة عشرة، حبرية وب   

  . أو دون موافقة اآلباء

  الصحة العقلية    
تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود سياسة وطنية تتعلق بالصحة العقلية لألطفـال،               )٤٩

وال سيما بالنظر إىل الفجوات الكبرية اليت تعتري جمال توفري خـدمات الـصحة العقليـة                
  .ألطفال، وخاصة املراهقني، يف الدولة الطرفل

توصي اللجنة الدولة الطرف بصياغة سياسة حديثة وتستند إىل التجربة لتـوفري              )٥٠
 خدمات الرعاية الصحية العقلية لألطفال، واالستثمار يف تطوير نظام شامل للخـدمات،            

رعاية العقلية إىل نزالء مبا يف ذلك تعزيز الصحة العقلية وأنشطة الوقاية، وتوفري خدمات ال          
املستشفيات واملرضى اخلارجيني من أجل كفالة وقاية فعالة من العنـف، والـسلوكيات             

  . االنتحارية وجتنب إيداع األطفال يف مؤسسات الرعاية

  )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /فريوس نقص املناعة البشرية    
فـريوس نقـص املناعـة      طفال املـصابني ب   تشعر اللجنة بالقلق إزاء تزايد عدد األ        )٥١

 بأمراض ذات صلة هبذا الفريوس أو املتأثرين بوفاة آبائهم أو أفراد آخرين من      )اإليدز/(البشرية
  .أسرهم بسببه، وإزاء االفتقار إىل إجراءات منسقة من جانب الدولة الطرف

فـريوس نقـص املناعـة      بـشأن   ) ٢٠٠٣(٣ سياق تعليق اللجنة العام رقم       يف  )٥٢
ريوس نقص املناعـة     وحقوق الطفل، واملبادئ التوجيهية الدولية بشأن ف       )اإليدز/(البشرية
، حتث اللجنة الدولة الطرف على      )E/CN.4/1997/37 (وحقوق اإلنسان ) اإليدز/(البشرية

بذل جهود تكفل دقة تقييم ورصد مدى انتشار اإلصابة هبذا الفريوس يف البلد، بغية احلد               
املزيد من املوارد لتقدمي املساعدة إىل األطفال املصابني به واألطفال          من انتشاره وختصيص    

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن      . الذين تعرض آباؤهم أو أفراد أسرهم لإلصابة به       
تويل اهتماماً خاصاً لألطفال الذين أصبحوا يف عداد األيتام بسببه وأن تكفل عدم التمييز              
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ا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطـرف علـى التمـاس           ويف هذ . ضد األطفال املصابني  
  التعاون التقين مع اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحـدة املـشترك            

  . املعين باإليدز

  مستوى املعيشة    
         على الرغم من التقدم االقتصادي املذهل الذي حققته الدولة الطرف بشكل عـام،              )٥٣

 تشعر بالقلق إزاء استمرار انتشار الفقر واحلرمان على نطاق واسع يف البلـد،              ال تزال اللجنة  
وتالحظ التدين الشديد يف مستوى املعيشة العام للكثري من األطفـال، مقاسـاً مبؤشـرات               

وتشعر اللجنة بـالقلق، علـى وجـه        . كاحلصول على املسكن واملاء وخدمات اإلصحاح     
يات معيشة األطفال يف الدولة الطرف تبعاً جلملة أمور         اخلصوص، إزاء التباين الكبري يف مستو     

          حضرية؛ وحجم األسرة وتركيبتها؛ وما إذا كـانوا الجـئني         /العيش يف مناطق ريفية   : منها
كما تالحظ اللجنة بأسف أن الدولة الطرف مل تقدم معلومات عما إذا            . أو مشردين داخلياً  

  .  استراتيجيتها املتعلقة باحلد من الفقركان األطفال حيظون باألولوية ويدرجون يف
الدولة الطرف باختاذ خطوات لتحسني مستوى معيشة األطفـال          توصي اللجنة   )٥٤

ويف . على سبيل األولوية، مع إيالء اهتمام خاص لتوفري السكن واملاء وخدمات اإلصحاح
سـتمرار  هذا الصدد، ُتحث الدولة الطرف على ختصيص التمويل الالزم بغية التصدي ال           

عدم املساواة والعمل بفعالية على تقليل أوجه التباين وحتسني مستوى املعيـشة املتـدين              
للغاية الذي تعاين منه عدة فئات منها األسر اليت لديها عدة أطفال، واألسـر الالجئـة                

وينبغي أن يكون اهلدف ذو     . واملشردة داخلياً، واألسر اليت تعيش يف مناطق ريفية ونائية        
ة هو زيادة إمكانية احلصول على اخلدمات األساسية، مبا يف ذلك احلصول علـى              األولوي

  .مياه نظيفة جارية وخدمات الصرف الصحي
وحتث اللجنة الدولة الطرف على إدراج قضايا األطفال يف فقرة منفـصلة مـن                )٥٥

 على  برنامج النمو االقتصادي والقضاء   "استراتيجيتها املتعلقة باحلد من الفقر حتت عنوان        
وينبغي أن يكفل ذلك تنفيذ الربامج اليت تعزز على         .  وإعطاء األولوية الحتياجاهتم   "الفقر

وجه التحديد مناء األطفال على الوجه األكمل ومحايتهم من التأثريات السلبية النامجة عن             
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقـوم بانتظـام          . نشأهتم حتت وطأة الفقر والفاقة    

ة الفقر اليت يعيش فيها األطفال وأن تتخذ التدابري العاجلة للتـصدي جلميـع              برصد حال 
  . املؤشرات السلبية

  ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨املواد ( التعليم واألنشطة الترفيهية والثقافية  -٦  
         ، القـانون املتعلـق بـالتعليم       ٢٠٠٥ترحب اللجنة بسن الدولة الطرف، يف عام          )٥٦

            ظ مع التقدير زيادة املوارد اليت خصصتها للتعلـيم، وال سـيما يف ميـزانييت              العام، وتالح 
، فضالً عن التقدم الذي أحرزته يف برنامج تطوير اهلياكل األساسـية            ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦عامي  
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ومع ذلك، ال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء        . للمدارس وتكثيف تدريب املعلمني أثناء العمل     
بشكل عام وإزاء اهلياكل األساسية املتردية للكثري من املدارس، وتزايد أوجـه            نوعية التعليم   

ويساور اللجنة قلق إزاء التكاليف . التباين يف املستويات التعليمية بني املناطق الريفية واحلضرية  
غري املنظورة للتعليم واليت قد تعوق حصول أطفال األسر املتدنية الدخل على التعلـيم، وإزاء               

فاع التدرجيي يف معدالت التسرب املدرسي يف املراحل الدراسية املتقدمة، وال سيما يف             االرت
  . املناطق الريفية

  : توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )٥٧
  أن تواصل زيادة خمصصات امليزانية لقطاع التعليم؛   )أ(  
 الريفية  أن تركز على التحسني العام لنوعية التعليم، وال سيما يف املناطق            )ب(  

واملناطق اليت تعيش فيها أقليات، وذلك بعدة طرق منها كفالة حصول املعلمني على تأهيل 
  وتدريب كاملني؛ 

أن تتخذ املزيد من اخلطوات لتيسري حصول األطفال من مجيـع فئـات               )ج(  
اجملتمع على التعليم، وذلك بعدة طرق منها حتسني إمداد املـدارس بـاملواد واسـتبعاد               

الدراسية اإلضافية حىت ال يتعرض أي طفل إىل التمييز يف التمتـع بـاحلق يف               التكاليف  
  التعليم بسبب الوضع املايل ألبويه؛

أن تتخذ تدابري لزيادة معدالت االلتحاق باملدارس وخفـض معـدالت             )د(  
التسرب املدرسي ومعدالت الرسوب، مبا يف ذلك عن طريق تقدمي املساعدة واإلرشادات            

  إىل األطفال؛ 
النماء يف مرحلة   أن تتخذ تدابري لزيادة معدالت التحاق األطفال بربامج           )ه(  

 ومؤسسات التعليم قبل املدرسي، وال سيما األطفال الذين ينشأون حتت           الطفولة املبكرة 
  . وطأة احلرمان وصعوبة الظروف االقتصادية

ــة اخلاصــة  -٧   ــدابري احلماي ــواد ( ت             ؛)د()ب(٣٧؛ و٤٠؛ و٣٩؛ و٣٨؛ و٣٠؛ و٢٢امل
  ) من االتفاقية٣٦-٣٢و

  األطفال الالجئون    
 على القانون   ٢٠٠٧أبريل  /يف حني ترحب اللجنة بالتعديالت اليت أُدخلت يف نيسان          )٥٨

املتعلق بقضايا الالجئني الذي مينح املسجلني منهم تصاريح إقامة مؤقتة يف جورجيا، وبكون             
هن جلعله أكثر اتساقاً مع املعايري الدولية، فإهنا تشعر         هذا القانون خيضع للتنقيح يف الوقت الرا      

بالقلق إزاء الظروف املعيشية بالغة السوء لالجئني يف الدولة الطرف، مبن فـيهم الالجئـون               
وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء عدم توفري محاية كافية حلقـوق األطفـال يف              . الشيشانيون

  . دة مناء ورفاه هؤالء األطفالجمتمعات الالجئني املعزولة، وهو ما يعوق بش
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توصي اللجنة الدولة الطرف بتنقيح تشريعاهتا املتعلقة بالالجئني وملتمسي اللجوء   )٥٩
وتوصيها بتلبية متطلبات احلماية احملددة لألطفـال الالجـئني     . ١٩٥١وفقاً التفاقية عام    

 عن ذويهـم،    وملتمسي اللجوء، مبن فيهم األطفال غري املصحوبني واألطفال املنفصلون        
بشأن معاملة األطفال غـري املـصحوبني       ) ٢٠٠٥(٦شيا مع تعليق اللجنة العام رقم       متا

  .واملنفصلني عن ذويهم خارج بلداهنم األصلية

  األطفال املشردون داخليا    
بينما ترحب اللجنة مبشروع خطة العمل اليت اعُتِمدت مؤخراً مـن أجـل تنفيـذ                 )٦٠
 واليت تركز   ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٢ باملشردين داخلياً املعتمدة يف      ستراتيجية الوطنية املتعلقة  اال

بشكل أكرب على االندماج، فإهنا ال تزال تشعر بالقلق ألن األطفال املشردين داخلياً يف الدولة              
 يعانون بشكل خطري من احلرمان االجتماعي واالقتصادي، كما يعانون على           ما فتئوا الطرف  

نيات احلصول على السكن واخلدمات الصحية والتعلـيم،        وجه اخلصوص من حمدودية إمكا    
كما تشعر اللجنة بالقلق    . فضالً عن مواجهة ما للتشريد من تأثري مادي ونفسي على األطفال          

إزاء التأثري السليب الذي ميكن أن يلحق باألطفال املشردين داخلياً امللتحقني باملدارس القائمة             
  .على الفصل

الطرف بأن تعطي األولوية القصوى حلماية حقوق األطفال        توصي اللجنة الدولة      )٦١
  : ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي. املشردين داخلياً

أن تواصل متابعة توصيات املمثل اخلاص لألمني العام املعين باملـشردين             )أ(  
 انظـر (داخلياً والـواردة يف تقريـره عـن البعثـة الـيت قـام هبـا إىل جورجيـا                    

E/CN.4/2006/71/Add.7(         وال سيما توصياته املتعلقة بتضمني تشريعات وسياسات الدولة ،
الطرف املتعلقة باملشردين داخليـاً املبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة بـالرتوح الـداخلي        

)E/CN.4/1998/53/Add.2( ؛  
أن تدرج، على سبيل األولوية، قضايا األطفال واألسر مـن املـشردين              )ب(  
 برامج الدولة املتصلة باملساعدة االجتماعية، وأن تكفل استفادهتم مـن مجيـع             داخلياً يف 

  اخلدمات والربامج العامة وإتاحتها هلم؛ 
أن تتخذ تدابري إلغالق املدارس القائمة على الفصل املخصصة لألطفال            )ج(  

  املشردين داخلياً، وإدماجهم يف املدارس العامة دون تأخري؛ 
غالق مراكز السكن اجلماعي، توفري مساكن بديلة الئقة        أن تكفل، بعد إ     )د(  

             جلميع السكان، وخصوصاً األسر اليت لديها أطفال، مـع الـسعي إىل إجيـاد حلـول               
  .طويلة األمد
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  االستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفال    
مشكلة تتعلق تالحظ اللجنة موقف الدولة الطرف الذي مفاده أن جورجيا ال تواجه              )٦٢

بعمل األطفال، بيد أن اللجنة تشعر بالقلق ألن الدراسة االستقـصائية الـيت أجرهتـا إدارة                
 يف  ٢١,٥ بشأن عمل األطفال قد بّينت أن أكثر من          ٢٠٠٤اإلحصاء يف الدولة الطرف عام      

 يف املائـة مـن      ١٠,٥٦املائة من األطفال يف الدولة الطرف يزاولون أنشطة اقتصادية، وأن           
  . طفال يعملون يف ظروف تشكل انتهاكاً حلقوقهم وتعوق مناءهماأل
              من االتفاقيـة ومـع اتفـاقييت منظمـة العمـل الدوليـة      ٣٢متاشياً مع املادة      )٦٣

املتعلقة ) ١٩٩٩(١٨٢ االستخدام، ورقم    احلد األدىن لسن  ب املتعلقة) ١٩٧٣(١٣٨رقم  
  اللتان أصبحت جورجيا طرفاً فيهما، توصي      ، ومها االتفاقيتان  أسوأ أشكال عمل األطفال   ب

  :  بأن تتخذ خطوات ملنع عمل األطفال بطرق منها ما يلي الدولة الطرفاللجنة
ستراتيجية، بصورة تشاركية، ملنع عمل األطفال والقضاء علـى         اصياغة    )أ(  

  أسوأ أشكال عمل األطفال وصون حقوق األطفال الذين ُيسمح هلم بالعمل؛
شية العمل لضمان التنفيذ الفعال للقـوانني املتعلقـة بعمـل           تعزيز مفت   )ب(  

  األطفال، يف القطاعني الرمسي وغري الرمسي على حد سواء؛
التماس املساعدة يف هذا الصدد من الربنامج الدويل للقضاء على عمـل           )ج(  

  .األطفال التابع ملنظمة العمل الدولية

  أطفال الشوارع    
ة دراسة جيري االضطالع هبا حالياً بشأن أطفال الشوارع،         بينما تالحظ اللجنة أن مث      )٦٤

ستراتيجية ملعاجلة وضع األطفال الذين يعملون      افإهنا ال تزال تشعر بالقلق لعدم وجود تدابري         
وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء حمنة هؤالء األطفـال بـالنظر إىل            . أو يعيشون يف الشوارع   

  . االجتار هبماملخاطر اليت يتعرضون هلا، مبا يف ذلك 
  : توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )٦٥

أن تتيح خدمات التعايف واالندماج االجتماعي ألطفال الشوارع، علـى            )أ(  
 من االتفاقية، وأن توفر هلم الغذاء واملسكن        ١٢أن تأخذ آراءهم يف االعتبار عمالً باملادة        

  الالئقني، والرعاية الصحية الالزمة وفرص التعليم؛
أن جتري دراسة شاملة لتقييم نطاق ظاهرة أطفال الـشوارع يف البلـد               )ب(  

  وطبيعتها وأسباهبا اجلذرية بغية وضع سياسة وطنية ملنع هذه الظاهرة؛ 
             أن تكفل توافر ما يكفي من مراكز اإليـواء يف تبيليـسي ويف سـائر                )ج(  

  أحناء البلد؛
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، مع مراعـاة    ما كان ذلك ممكناً   حيثأن تضع سياسة جلمع مشل األسر،         )د(  
  مصاحل الطفل الفضلى؛ 

  أن تنظّم محالت للتوعية العامة ملعاجلة مسألة وصم أطفال الشوارع؛   )ه(  
أن تتعاون مع املنظمات غري احلكومية وتلتمس املساعدة التقنيـة مـن              )و(  

  .اليونيسيف وغريها

  استغالل األطفال يف اجلنس    
اء شح املعلومات املقدمة عن استغالل األطفال يف اجلنس وعن          تشعر اللجنة بالقلق إز     )٦٦

  : كما يساور اللجنة قلق بصفة خاصة إزاء ما يلي. بغاء األطفال يف الدولة الطرف
  االفتقار إىل قانون شامل ملنع استغالل األطفال يف اجلنس؛  )أ(  
جتمـاعي  أو املساعدة لتأمني التعايف واالنـدماج اال      /عدم توفري احلماية و     )ب(  

  لألطفال ضحايا االستغالل اجلنسي؛
عدم توفر بيانات عن حجم ظاهرة استغالل األطفال يف اجلـنس وبغـاء               )ج(  

  . األطفال واألشكال اليت تتخذها
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )٦٧

  اعتماد قانون شامل ملنع استغالل األطفال يف اجلنس والبغاء؛   )أ(  
نونية وغري ذلك من التدابري حلمايـة األطفـال ضـحايا           اختاذ تدابري قا    )ب(  

  االستغالل اجلنسي والبغاء، وملعاقبة مرتكيب أفعال اإليذاء واالستغالل اجلنسيني؛ 
تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، واألخـصائيني االجتمـاعيني،           )ج(  

يق فيهـا، علـى أن      والقضاة واملدعني العامني على كيفية تلقي ورصد الشكاوى والتحق        
  يكون التدريب بطريقة تراعي مصاحل األطفال وسرّية املعلومات؛ 

تنفيذ سياسات وبرامج مناسبة لوقاية األطفال الضحايا وتأمني تعـافيهم            )د(  
وإعادة إدماجهم يف اجملتمع، ويشمل ذلك التعليم والتدريب وتقدمي املساعدة النفـسانية            

املعتمدين " االلتزام العاملي "و" إعالن وبرنامج العمل  "ار  واإلرشاد، على أن يؤخذ يف االعتب     
يف املؤمترين العامليني األول والثاين ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتاريـة            

   على التوايل؛٢٠٠١ و١٩٩٦ يف عامي اللذين عقدا
التعاون مع املنظمات غري احلكومية ذات الصلة والتماس املساعدة التقنية   )ه(  

  . من جهات منها اليونيسيف
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  االجتار بالبشر    
يف حني تالحظ اللجنة التدابري املتعددة اليت اُتخذت للتـصدي ملـشكلة االجتـار                )٦٨

 ملكافحة االجتار، وخطة   ٢٠٠٦أبريل  /باألشخاص، مبا يف ذلك اعتماد قانون جديد يف نيسان        
وإنـشاء جملـس    ) ٢٠٠٨-٢٠٠٧(عمل وطنية تتعلق مبكافحة االجتار بالبشر يف جورجيا         

مشترك بني الوكاالت ملكافحة االجتار، فإهنا ال تزال تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية الضمانات              
القانونية اليت تكفل عدم تعرض األطفال ضحايا االجتار إىل العقاب، وإزاء عدم إيالء االهتمام           

ارع واألطفـال  الالزم لوقوع األطفال األيتام واألطفال الذين يعملون ويعيـشون يف الـشو           
  .املشردون داخلياً بشكل خاص عرضة لالجتار وغريه من أشكال االستغالل

توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة وتعزيز جهودها ملنع ومكافحـة االجتـار              )٦٩
  : ويف هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي. باألطفال
 والربامج واملشاريع، مـع إيـالء       حتسني نظام رصد وتقييم السياسات      )أ(  

  اهتمام خاص لفئات األطفال الضعفاء؛ 
            كفالة التحقيق يف مجيـع حـاالت االجتـار وتوجيـه االهتامـات إىل                )ب(  

  اجلناة ومعاقبتهم؛ 
كفالة توفري احلماية لألطفال ضحايا االجتار وعـدم جتـرميهم، وتـوفري              )ج(  

  ني تعافيهم وإعادة إدماجهم يف اجملتمع؛ اخلدمات والربامج املالئمة لتأم
السعي إىل إبرام املزيد من االتفاقات الثنائية واالتفاقات دون اإلقليميـة             )د(  

واملتعددة األطراف مع البلدان املعنية، مبا يف ذلك البلدان اجملاورة، بغية منع بيع األطفال              
  واالجتار هبم واختطافهم؛ 

  .سيف واملنظمة الدولية للهجرة وغريمهامواصلة تعاوهنا مع اليوني  )ه(  

  إدارة شؤون قضاء األحداث    
تالحظ اللجنة قيام الدولة الطرف بإصالح نظام العدالة اجلنائية، لكنها تشعر بالقلق              )٧٠

إذ ال يبدو أن االتفاقية مرعية على النحو املالئم يف الوثائق التوجيهية املتعلقة باإلصـالحات               
خطة تنفيذ  "ظام العدالة اجلنائية، ومنها على سبيل املثال، الوثيقة املعنونة          اليت جتريها الدولة لن   

ويساور ". ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١٢ستراتيجية إصالحات نظام العدالة اجلنائية يف جورجيا،        ا
  : اللجنة قلق خاص إزاء ما يلي

ش  بإلغاء جلنة القُّصر وهيئـة التفتـي       ٢٠٠٦نوفمرب  /القيام يف تشرين الثاين     )أ(  
اخلاصة بالقُّصر، وهي الوحدة املتخصصة الوحيدة املعنية بأنشطة الوقاية املتعلقة باألحـداث،            

  وال يبدو أن هناك آلية مناسبة حلت حمل هذه الوحدة؛ 
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تزايد عدد األطفال يف نظام العدالة اجلنائية الذين ُتفَرض علـيهم تـدابري               )ب(  
  احتجاز وعقوبات؛

  حداث؛االفتقار إىل حماكم لأل  )ج(  
االفتقار إىل آليات فاعلة تكفل عدم اللجوء إىل عقوبة السجن إال كخيـار               )د(  

التقارير السابقة لصدور العقوبة، وتقييم املخاطر واالحتياجـات،        (أخري وألقصر فترة ممكنة     
؛ وفترات العقوبة اليت غالباً ما تكـون        ) املشروط اإلفراججملس  وختطيط العقوبات الفردية، و   

  ة مع مدى خطورة اجلرائم؛ غري متناسب
االفتقار إىل برامج جمتمعية تكون مبثابة بديل للمالحقة القضائية واالحتجاز،         )ه(  

مع األحداث اجلاحنني، كاحلـد مـن       " عدم التساهل مطلقا  "وال سيما التأثري السليب لسياسة      
  إمكانية العقوبات البديلة؛ 

يود على الزيارات خـالل     طول فترة االحتجاز السابق للمحاكمة وفرض ق        )و(  
  هذه الفترة؛ 

  ظروف االحتجاز؛  )ز(  
االفتقار إىل مرافق للتعايف البدين والنفساين وإعادة إدماج األحداث اجلاحنني            )ح(  
  . يف اجملتمع

تكرر اللجنة توصيتها السابقة للدولة الطرف بأن جتعل نظام قـضاء األحـداث               )٧١
 منها، ومع قواعد األمم املتحدة      ٣٩ و ٤٠ و ٣٧املواد  متوافقاً متاماً مع االتفاقية، وخباصة      

األخرى يف جمال قضاء األحداث، مبا يف ذلك قواعد األمم املتحدة النموذجيـة الـدنيا               
؛ ومبادئ األمم املتحدة التوجيهيـة ملنـع        )بيجنيقواعد  (إلدارة شؤون قضاء األحداث     

تحدة حلمايـة األحـداث     ؛ وقواعد األمم امل   )مبادئ الرياض التوجيهية  (جنوح األحداث   
؛ ومبادئ فيينا التوجيهية للعمل املتعلق باألطفال يف        )قواعد هافانا (احملرومني من حريتهم    

بشأن حقوق األطفـال يف     ) ٢٠٠٧(١٠ئية؛ وتعليق اللجنة العام رقم      نظام العدالة اجلنا  
          ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطـرف بـأن تقـوم بوجـٍه              . قضاء األحداث 
  :خاص مبا يلي

اختاذ مجيع التدابري الالزمة لكفالة إنشاء حماكم لألحداث وتعيني قـضاة             )أ(  
  لألحداث يف مجيع أقاليم الدولة الطرف؛

كفالة تدريب مجيع املهنيني العاملني يف نظام قضاء األحداث على املعايري             )ب(  
  الدولية ذات الصلة؛

إال كمالذ أخري وألقصر فترة      احلرية   عدم اللجوء إىل إجراء احلرمان من       )ج(  
ممكنة؛ ومحاية حقوق األطفال احملرومني من حريتهم ومراقبة ظروف احتجازهم؛ وكفالـة            
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                 بقاء األطفال على اتصال منـتظم مـع أسـرهم خـالل فتـرة وجـودهم يف نظـام                   
  قضاء األحداث؛

كمعاجلـة  (حداث  األخذ بنهج شامل ووقائي ملعاجلة مشكلة جرائم األ         )د(  
على النحو الذي نادت به االتفاقية بغية القيام يف مرحلـة           ) العوامل االجتماعية األساسية  

مبكرة بتقدمي الدعم إىل األطفال املعرضني للخطر، وذلك عن طريق اعتماد تدابري بديلـة   
و تعليق لالحتجاز كتحويل العقوبة أو الوضع حتت املراقبة أو اإلرشاد أو اخلدمة اجملتمعية أ     

  العقوبة، حيثما كان ذلك ممكناً؛
تقدمي املساعدة القانونية وغري ذلك من أشكال املـساعدة لألطفـال يف             )ه(  

مرحلة مبكرة من اإلجراءات وكفالة توفري اخلدمات األساسـية لألطفـال احملتجـزين             
  ؛ )كالدراسة والرعاية الصحية(

داث وتـدريب أفـراد   طلب مساعدة تقنية إضافية، يف جمال قضاء األح     )و(  
  .الشرطة، من فريق التنسيق املشترك بني وكاالت األمم املتحدة املعين بقضاء األحداث

  احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية    
تشعر اللجنة ببالغ األسف لقرار الدولة الطرف املتعلق بتخفيض احلد األدىن لـسن               )٧٢

  .  سنة١٢ إىل ١٤املسؤولية اجلنائية من 
 اللجنة بقوة الدولة الطرف على أن تعيد، على وجه االسـتعجال، احلـد              حتث  )٧٣

 ١٠ سنة، آخذة يف االعتبار تعليق اللجنة العام رقم       ١٤األدىن لسن املسؤولية اجلنائية إىل      
         الذي ُتحث فيه الدول األطراف على عدم ختفيض احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائيـة               

، يساعد  عاما١٦ً أو ١٤، وذلك ألن احلد األدىن املرتفع، مثل )٣٣الفقرة ( سنة   ١٢إىل  
نظام قضاء األحداث على التعامل مع األطفال املخـالفني للقـانون دون اللجـوء إىل                

املتعلقة بالطفـل وفقـاً     إجراءات قضائية، مع االحترام التام حلقوق اإلنسان والضمانات         
  . من االتفاقية) ب)(٣(٤٠للمادة 

   اجلرمية والشهود عليهامحاية ضحايا    
توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف، عن طريق وضع األحكـام القانونيـة               )٧٤

واللوائح التنظيمية املناسبة، احلماية املنصوص عليها يف االتفاقية جلميع األطفال ضـحايا            
اجلرمية أو الشهود عليها، أي األطفال ضحايا اإليذاء، والعنـف املـرتيل، واالسـتغالل              

نسي واالقتصادي، واالختطاف، واالتِّجار، واألطفال الشهود على هذه اجلرائم، كما          اجل
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي مراعاة تامة مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن             

املرفقة بقرار اجمللـس    (العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها          
  ).٢٠٠٥يوليه / متوز٢٢ املؤرخ ٢٠٠٥/٢٠االجتماعي رقم االقتصادي و
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  األطفال املنتمون إىل أقليات    
تسلم اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لكفالة متتع األطفـال املنـتمني إىل                )٧٥

 بإنشاء اجمللس ٢٠٠٥أقليات، على قدم املساواة، مبا هلم من حقوق، مبا يف ذلك القيام يف عام 
باألقليات القومية واجمللس الوطين املعين باالندماج املدين والتسامح، ولكنـها ال تـزال        املعين  

تشعر بالقلق إزاء استمرار تعرض أطفال األقليات للتمييز يف التمتع حبقوقهم املنصوص عليها             
  . يف االتفاقية، وال سيما تلك املتعلقة بالثقافة واللغة

قوم، منذ انـدالع ثـورة الـورود، بتـشجيع     وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف ت    )٧٦
مواطنيها، عن طريق إنفاذ القانون املتعلق باللغات، على استخدام اللغة اجلورجية يف مجيـع              

ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية اجلهود اليت تبـذهلا الدولـة              . اجملاالت العامة 
جورجيا، سواء أكان ذلك باسـتخدام      الطرف لتيسري تعليم األطفال املنتمني إىل أقليات يف         

  . اللغة اجلورجية أو لغاهتم األم
  : حتث اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي  )٧٧

أن تعترف حبقوق األطفال املنتمني إىل جمموعات األقليات، متاشياً مـع             )أ(  
ليات يف أن  من االتفاقية اليت تنص على حق الطفل املنتمي إىل أقلية من هذه األق ٣٠املادة  

تكون له ثقافة خاصة به، ويف اجملاهرة بدينه وممارسة وشعائر دينه، أو استخدام لغته، وأن               
  تنظر يف اعتماد قانون شامل حلماية حقوق هؤالء األطفال؛ 

أن تكفل، يف سياق برنامج الدولة املتعلق باللغات، منح تعليم نوعي يف              )ب(  
ت األقليات من أجل متكينهم من املشاركة، علـى         اللغة اجلورجية لألطفال الناطقني بلغا    

  قدم املساواة، مع األطفال الناطقني باللغة اجلورجية، وال سيما يف مستويات التعليم العايل؛ 
أن تتخذ التدابري الالزمة كي ال يكون األطفـال املنـتمني إىل أقليـات       )ج(  

  متحان اللغة اجلورجية؛مقصيني من الوصول إىل التعليم العايل جملرد عدم اجتيازهم ا
أن تنفّذ االستراتيجية وخطة العمل الوطنيتني لإلدماج املدين حبيث يتلقى            )د(  

مجيع األطفال يف جورجيا التعليم املتعلق بثقافة وتاريخ وهوية خمتلف اجملموعات اليت تعيش 
ات يف جورجيا، وتنظيم تبادل بني طالب خمتلف املدارس من أجل تعزيز التواصل والصداق

  فئات اجملتمع؛  واالحترام املتبادل يف أوساط األطفال من مجيع
أن تكفل حق مجيع األطفال يف استخدم لغاهتم األم يف املمارسة العمليـة               )ه(  

        بعدة طرق منها تعزيز اجلهود الرامية إىل معاجلة املتطلبات اللغويـة لألطفـال املنـتمني               
  إىل أقليات؛ 

ميع البيانات عن األطفال املنتمني إىل األقليات بغيـة         أن تعزز آليات جت     )و(  
حتديد الثغرات والعوائق القائمة اليت حتول دون ممارسـة حقـوقهم املتعلقـة بثقافتـهم               
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واستخدام لغاهتم األم واحملافظة على هويتهم وتنميتها، وذلك من أجل وضع تـشريعات             
  . وسياسات وبرامج ملعاجلة هذه الثغرات والعوائق

  تابعة والنشرامل  -٩  

  التصديق على الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان    
: تالحظ اللجنة بأسف أن الدولة الطرف مل تصدق بعد علـى الـصكوك التاليـة                )٧٨

باشـتراك األطفـال يف النــزاعات        الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق     
ة حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم؛         ؛ واالتفاقية الدولية املتعلقة حبماي    املسلحة

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن        واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛ و     
  . االختفاء القسري

تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التصديق على الـصكوك الدوليـة               )٧٩
  .حلقوق اإلنسان اليت مل تصبح طرفاً فيها بعد

  ابعةاملت    
توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هـذه               )٨٠

التوصيات تنفيذاً كامالً ومن ذلك بإحالتها إىل الربملان والـوزارات املعنيـة وسـلطات              
  .البلديات لكي تنظر فيها وتتخذ املزيد من اإلجراءات بشأهنا

  النشر    
مبا (لدولة الطرف، على نطاق واسع وبلغات البلد        كما توصي اللجنة بأن تنشر ا       )٨١

، التقرير الدوري الثالث والردود اخلطية اليت قدمتها الدولـة          )يف ذلك بلغات األقليات   
اليت اعتمدهتا اللجنة، مبا يف ذلـك       ) املالحظات اخلتامية (الطرف والتوصيات ذات الصلة     

عليها عامة اجلمهور، ومنظمات    ، ليطلع   )على سبيل املثال ال احلصر    (عن طريق اإلنترنت    
اجملتمع املدين، ومجاعات الشباب، واألطفال، هبدف إثارة النقاش والتوعيـة باالتفاقيـة،            

  .وبتنفيذها ورصدها

  التقرير القادم  -١٠  
 / متـوز  ١تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري الرابع حبلـول              )٨٢

                   صـفحة  ١٢٠صـفحات هـذا التقريـر       وجيب أالَّ يتجـاوز عـدد       . ٢٠١١يوليه  
  ). CRC/C/118انظر (

كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي وثيقة أساسية حمدثة وفقـاً ملتطلبـات              )٨٣
الوثيقة األساسية املوحدة الواردة يف املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقـارير مبوجـب             
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تشمل مبادئ توجيهية بشأن إعداد وثيقة رئيسية       اليت  املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان     
، واليت اعتمدها االجتماع اخلامس املشترك بـني جلـان          موحدة ووثائق ملعاهدات حمددة   

  ).HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيه /هيئات معاهدات حقوق اإلنسان املعقود يف حزيران
  بلغاريا  -٢٤
ــ  )١ ــاين لبلغاري ــدوري الث ــر ال ــة يف التقري             يف (CRC/C/BGR/2)ا نظــرت اللجن

         / أيـار  ٢١املعقـودتني يف    ) SR.1319 و CRC/C/SR.1318انظر   (١٣١٩ و ١٣١٨جلستيها  
، ٢٠٠٨يونيـه   / حزيـران  ٦ املعقـودة يف     ١٣٤٢، واعتمدت، يف جلـستها      ٢٠٠٨مايو  

  .املالحظات اخلتامية التالية

  مقدمة  -ألف   
 الذي قدمته الدولة الطرف، وكذلك بـالردود        ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاين      )٢

وتالحظ كذلك  . (CRC/C/BGR/Q/2/Add.1)اخلطية على قائمة املسائل اليت وضعتها اللجنة        
  .مع االرتياح احلوار الذي أجرته مع الوفد الذي يشمل عديد القطاعات

قترنة مع  وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي أن ُتقرأ هذه املالحظات اخلتامية م             )٣
 بشأن التقريـرين  ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٥مالحظاهتا اخلتامية السابقة اليت اعتمدهتا يف  

مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيـع         األوليني للدولة الطرف    
 (CRC/C/OPSC/BGR/CO/1)األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيـة          

والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل املتعلق بإشراك األطفـال يف النــزاعات            
  .(CRC/C/OPAC/BGR/CO/1)املسلحة 

  متابعة التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته  -باء   
          / تـشرين األول   ٣٠تالحظ اللجنة سن الدولة الطرف قانون محايـة الطفـل يف              )٤

 وإنشاء وكالة الدولة حلماية الطفل واعتماد سياسة ٢٢٦ مبوجب املرسوم رقم ٢٠٠٠أكتوبر 
 .٢٢٦ مبوجب املرسوم رقم ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول٣٠محاية الطفل يف

 ٢٧وترحب اللجنة بالتوقيع على اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف                )٥
  .٢٠٠٧سبتمرب /أيلول
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  يسية والتوصياتدواعي القلق الرئ  -جيم   

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

  التوصيات السابقة اليت قدمتها اللجنة    
             CRC/C/15/Add.66 (فيما تالحظ اللجنة أنه مت تنفيذ بعـض توصـياهتا الـسابقة             )٦

مل تتناول بالقدر الكايف العديـد مـن تلـك    ، فإهنا تأسف ألن الدولة الطرف       )١٩٧٧لعام  
التوصيات، ومن بينها تلك املتعلقة بإنشاء هيئة مستقلة لرصد احترام حقوق الطفل، وبإيداع             
األطفال يف مؤسسات الرعاية والتخلي عنهم، وباألطفال املنتمني إىل األقليات، وال سـيما             

  .أطفال الغجر، وبإدارة نظام قضاء األحداث
ة الدولة الطرف على أن تبذل كل ما يف وسعها لتنفيـذ التوصـيات              حتث اللجن   )٧

الواردة يف املالحظات اخلتامية على التقرير األويل اليت مل ُتَعالَج بالقدر الكايف، وأن تتـابع      
  .التوصيات الواردة يف هذه املالحظات اخلتامية متابعةً كافيةً

  التشريعات    
ذهتا الدولة الطرف لتنسيق تشريعاهتا بغية جعلـها  فيما تقدر اللجنة اخلطوات اليت اخت      )٨

أكثر توافقاً مع أحكام االتفاقية، فإهنا ال تزال تشعر بالقلق ألن بعض اجلوانب من التشريعات               
احمللية ال تتفق مع مبادئ االتفاقية وأحكامها، ومن بينها التشريعات املتعلقة باحلياة األسـرية              

قة على وجه اخلصوص ألن قانون محاية الطفـل ال يتنـاول       وإن اللجنة قل  . واحملاكمة العادلة 
وعالوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها ألن التشريعات       . كافة اجملاالت املشمولة باالتفاقية   

  .القائمة ال تنفَّذ تنفيذاً فعاالً يف كافة اجملاالت املتعلقة حبقوق الطفل
شريعاهتا جلعلها متوافقة مـع     توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستمر يف تنسيق ت          )٩

مبادئ االتفاقية وأحكامها، وأن تدرج االتفاقية بالكامل يف قانون محاية الطفل وتـضمن             
  .التنفيذ الفعال للتشريعات احمللية املتصلة حبقوق الطفل

  التنسيق    
تالحظ اللجنة أن الوكالة الوطنية حلماية الطفل مكلفة بتنفيذ أحكام االتفاقية ورصد              )١٠
ومع ذلك، يبدو أن التنسيق     . لية التنفيذ، وحتيط علماً بإنشاء اجمللس الوطين حلماية الطفل        عم

مع املؤسسات احمللية حلماية الطفل على وجه اخلصوص، منعدم وأن اهليئات املختلفة مل تعط              
  .القدرة واملوارد املالية الكافية

ـ            )١١ دة لتنـسيق كافـة     توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر يف إنشاء آلية واح
وميكن أن تتمثل هذه اآللية يف الوكالة ( األنشطة املتعلقة بتنفيذ االتفاقية ورصدها وتقييمها

وينبغي أن تكلف هذه اهليئة التنسيقية باملهام املناسبة وأن تـزود           . )الوطنية حلماية الطفل  
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صدد، حتيل اللجنة الدولة ويف هذا ال. باملوارد املالية والبشرية الكافية لتنفيذ واليتها بفعالية
 املتعلق بالتدابري العامة لتنفيذ اتفاقيـة حقـوق الطفـل           ٥الطرف إىل تعليقها العام رقم      

(CRC/GC/2003/5).  

  خطة العمل الوطنية    
                           فيمــا تالحــظ اللجنــة وجــود اســتراتيجية وطنيــة مــن أجــل األطفــال  )١٢

لعمل القطاعية اليت تفي باحتياجات األطفال، فإهنـا         وخمتلف خطط ا   ٢٠١٨-٢٠٠٨للفترة  
. تشعر بالقلق ألن اخلطط والربامج واالستراتيجيات ال تصاحبها آليات واضحة وفعالة للتنفيذ           

ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء افتقار الدولة الطرف إىل آلية ُتعـىن بـإجراء استعراضـات                
 .ستراتيجياتوتقييمات منتظمة هلذه اخلطط والربامج واال

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ُتدرِج يف استراتيجيتها الوطنية من أجل األطفال     )١٣
خطط العمل القطاعية القائمة ومعاجلة االختالفات املمكنة فيما بني هذه اخلطط بوضـعها        
يف إطار وطين شامل يغطى كافة جماالت االتفاقية مع األخذ يف االعتبار الوثيقة اخلتاميـة               

اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف دورهتا االسـتثنائية املعنيـة          " عامل صاحل لألطفال  "عنونة  امل
وحتث اللجنـة   . ٢٠٠٧وحصيلة استعراض منتصف املدة لسنة       ٢٠٠٢بالطفل، يف عام    

الدولة الطرف على أن تضع آليات كافية وفعالة لتنفيذ كافة خطـط العمـل املتـصلة                
 .ستعراضها بشكل فعالباألطفال ومتتعهم حبقوقهم وا

  الرصد املستقل    
 وظيفة أمني املظامل على املستويني الوطين واحمللي، فإنـه          فيما ترحب اللجنة بإنشاء     )١٤

يساورها القلق إزاء افتقار مكتب أمني املظامل إىل والية خاصة لرصد حقوق الطفل وتعزيزها              
. ة لقضايا األطفال يف هذا املكتب     وهي قلقة أيضاً إزاء عدم كفاية املوارد املخصص       . ومحايتها

وتأسف اللجنة كذلك ألن هيئة أمني املظامل مل ُتعتمد من قبـل جلنـة التنـسيق الدوليـة                  
  .للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان هبدف ضمان امتثاهلا ملبادئ باريس

ض توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ُتسنِد مسؤولية رصد حقوق الطفل والنـهو           )١٥
هبا إىل هيئة رصد مستقلة وأن تتيح لألطفال وممثليهم آلية لتقدمي الشكاوى تكون سـهلة     

وتوصي أيضاً بأن ُتَزوَّد هيئة الرصد هذه باملوارد البشرية واملاليـة الكافيـة ألداء              . املنال
 كـانون   ٢٠ املؤرخ   ٤٨/١٣٤امللحقة بقرار اجلمعية العامة     (مهامها وفقاً ملبادئ باريس     

 بشأن دور املؤسسات    (CRC/GC/2002/2) ٢والتعليق العام رقم    ) ١٩٩٣يسمرب  د/األول
وميكن أن تتخذ هذه اهليئة شكل مكتب مـستقل  . الوطنية املستقلة املعنية حبقوق اإلنسان  

حلقوق الطفل أو أن تدمج يف مكتب أمني املظامل القائم عن طريق تعيني نائب مسؤول عن                
نة أيضاً بأن تقدم هيئة أمني املظامل طلباً العتمادها من          وتوصي اللج . محاية حقوق األطفال  

  .ِقَبل جلنة التنسيق الدولية
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  ختصيص املوارد    
 بزيادة األموال املرصودة يف امليزانية لربامج حمددة تتعلق حبقوق  فيما حتيط اللجنة علماً     )١٦

ا الدولة جملاالت هتـم     الطفل، فإهنا تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية امليزانية السنوية اليت ختصصه          
وباإلضافة إىل ذلـك، تـشعر   . األطفال ومنها الصحة والتعليم واملساعدة االجتماعية عموماً    

اللجنة بالقلق إزاء التقارير الواردة بشأن الفساد الذي قد يؤثر سلبياً على املـوارد احملـدودة                
لتعلـيم ومحايتـها    أصالً املخصصة لتحسني تعزيز حقوق األطفال ومنها املتعلقة بالصحة وا         

  .بشكل فعال
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن حتدد يف سياستها املتعلقة بامليزانية أولوياهتـا يف               )١٧

ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولـة الطـرف بـأن       . جمال حقوق األطفال ورعايتهم   
 إلعمـال    من االتفاقية، زيادة اعتمادات امليزانية املخصصة      ٤تواصل، وفقاً ألحكام املادة     

. احلقوق املعترف هبا يف االتفاقية وال سيما احلقوق املتصلة بالصحة والتعليم ودعم األسرة            
وحتث اللجنة يف هذا الشأن الدولة الطرف على أن توّجه عناية خاصة لألطفال احملرومني              
اقتصادياً واملهمشني واملهملني، ومن ضمنهم أطفال الغجر، بغية احلد من التفاوت وأوجه            

وباإلضافة إىل ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بـأن تعـّزز           . قصور وعدم املساواة  ال
مهارات املوظفني املعنيني بإدارة نظام محاية الطفل فضالً عن احلكومات احملليـة يف جمـال              

وتوصي اللجنة أيضاً بأن    . ختطيط وإدارة امليزانيات اليت تليب احتياجات األطفال وأسرهم       
اإلنفاق على األطفال وأن تتخذ كافة التـدابري          بتتبع امليزانية لرصد   تقوم الدولة الطرف  

  .الضرورية ملكافحة الفساد والقضاء عليه يف شىت قطاعات اجملتمع

  مجع البيانات    
تثين اللجنة على الدولة الطرف إنشاءها نظام مجع البيانات داخل الوكالة الوطنيـة               )١٨

بيد أن اللجنة تأسف لعدم وجود بيانات مصنَّفة      . البلدحلماية الطفل ينشط يف مثاين مناطق يف        
حسب جماالت عديدة مشمولة باالتفاقية، كالبيانات املتعلقة باألطفـال ضـحايا العنـف             
واألطفال املعوقني وحالة عمل األطفال وأطفال الشوارع واألطفـال ضـحايا االسـتغالل             

           مركـزي جلمـع البيانـات يف       االقتصادي واجلنسي واألطفال املهمشني، ولعدم قيام نظام        
  .الدولة الطرف

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها الراميـة إىل وضـع نظـام                )١٩
مركزي جلمع البيانات املتعلقة حبقوق كافة األطفال دون الثامنة عشرة بطريقة شاملة مع             

ال الغجر، واحلرص   التركيز بوجه خاص على الفئات الضعيفة من األطفال، مبا يشمل أطف          
على أن تكون هذه البيانات مصنفة حسب فئـات منـها اجلـنس والـسن واملنـاطق                 

  .الريفية واألصل العرقي أو املنشأ االجتماعي/احلضرية
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  نشر االتفاقية والتدريب    
 ترحب اللجنة باملعلومات اليت تفيد بأن حقـوق اإلنـسان مدرجـة يف املنـاهج                 )٢٠

ألن التعليم املنهجي ملبادئ االتفاقية وأحكامها مل يشمل حىت         قلق  ولكنها تشعر بال  . الدراسية
اآلن كافة املوظفني الفنيني العاملني مع األطفال وألجلهم وألن حقوق اإلنسان، وال سـيما              

وهي تشعر بالقلق   . حقوق الطفل، مل تدرج بعد يف املناهج الدراسية يف كافة مراحل التعليم           
اقية يبدو ضعيفاً يف صفوف اجلمهور عامـة ويف صـفوف           أيضاً ألن مستوى الوعي باالتف    

  .األطفال أنفسهم
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )٢١

أو /أن تضاعف جهودها الرامية إىل توفري التدريب الكايف واملنـهجي و            )أ(  
أنشطة التوعية بشأن الطفل لفائدة مجيع الفئات املهنية العاملة مع األطفال ومن أجلـهم،              

ظفني املكلفني بإنفاذ القوانني والربملانيني والقضاة واحملـامني واملـوظفني الـصحيني            كاملو
واملدرسني واملشرفني على إدارة املدارس واجلامعيني واألخصائيني االجتماعيني والعـاملني          

  يف وسائل اإلعالم وغريها من الفئات، حبسب ما تقتضيه احلاجة؛
لتعليم املنهجي ملبادئ االتفاقية وأحكامها     أن تويل اهتماماً خاصاً إلدراج ا       )ب(  

  يف املناهج الدراسية يف مجيع مراحل التعليم؛
  أن تويل عناية خاصة ملشاركة األطفال يف نشر حقوقهم؛  )ج(  
أن تشجع وسائل اإلعالم على أن تكون واعية حبقوق األطفال وحترص             )د(  

  على مشاركة األطفال يف وضع الربامج؛
يز جهودها لزيادة مستوى الوعي باالتفاقيـة ومبادئهـا         أن تواصل تعز    )ه(  

وأحكامها ولنشر أحكام االتفاقية يف كامل أحناء البلد بالتعاون الوثيق مع املنظمات غـري              
احلكومية وغريها من أصحاب املصلحة وأن تويل اهتماماً خاصاً للمناطق النائية والريفيـة        

  .ولألطفال خارج املدارس

  ع املدينالتعاون مع اجملتم    
فيما ترحب اللجنة باجلهود املبذولة من الدولة الطرف إلقامة عالقات بني احلكومة              )٢٢

واجملتمع املدين، مبا يشمل املنظمات غري احلكومية، فإهنا تشعر بالقلق إذ ال يزال التعاون مـع                
  .املنظمات املذكورة يف جمال إعداد التقرير وكذلك يف تنفيذ االتفاقية غري كاف

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ُتعّزز تعاوهنا مع اجملتمع املدين وتوسِّـع نطـاق                )٢٣
التعاون لكي يشمل مجيع اجملاالت املتعلقة بتعزيز ومحاية حقوق الطفل وكافة مراحل تنفيذ             

ويتعني إرساء هذا التعاون بشكل خاص على مستوى اجملتمع احمللي مع    . االتفاقية ورصدها 



CRC/C/48/3 

GE.09-46349 36 

منظمات اجملتمع املدين من املسامهة يف النهوض حبقوق الطفل وإعماهلا          التأكيد على متكني    
  .بوسائل منها توفري اخلدمات

  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد ( املبادئ العامة  -٢  

  عدم التمييز    
فيما تالحظ اللجنة اجلهود املبذولة من الدولة الطرف ملكافحة التمييز، ومن بينـها               )٢٤

 من التمييز، فإهنا تشعر بالقلق الشديد إزاء استمرار التمييز ضـد أطفـال              سن قانون احلماية  
الغجر، وكذلك األطفال الذين يعيشون يف مؤسسات الرعاية واألطفال املعوقني وال سـيما             

واللجنة قلقة أيضاً إزاء افتقار     . فيما يتعلق بالتمتع خبدمات التعليم والرعاية الصحية والسكن       
دماج املتساوي للغجر يف اجملتمع البلغاري إىل منهجية استراتيجية مناسبة     الربنامج من أجل االن   

  وتنسيق كاف، وذلك على الرغم من املساعدة الدولية اهلامة املقدمة يف إطار هذا الربنامج 
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )٢٥

ـ             )أ(   وق أن تضمن فعليا متتع مجيع األطفال اخلاضعني لواليتها جبميـع احلق
              ، وذلـك بتنفيـذ    ٢املنصوص عليها يف االتفاقية دون متييـز وفقـاً ألحكـام املـادة              

  القوانني القائمة؛
أن تنظم محالت شاملة لتثقيف اجلمهور من أجـل مكافحـة املواقـف               )ب(  

والسلوكيات االجتماعية السلبية القائمة على أساس اجلنس والسن والعـرق واألصـل            
  إلثين والدين واإلعاقة والتصدي هلذه املواقف والسلوكيات؛القومي واألصل ا

أن ُتنفذ الربنامج من أجل االندماج املتساوي للغجر يف اجملتمع البلغاري             )ج(  
  وتزوده باملوارد البشرية الكافية ومبنهجية استراتيجية مناسبة وتنسيق فعال؛

لتعليم العام، حظراً   أن ُتضمِّن األحكام القانونية األخرى، ومنها قانون ا         )د(  
  ؛)٢٠٠٦(٩حمدداً صرحياً للتمييز بسبب اإلعاقة، مع مراعاة التعليق العام رقم 

أن ُتضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات عما اختذتـه مـن تـدابري               )ه(  
               وبرامج ذات صلة باالتفاقية ُمتابعةً لإلعالن وبرنـامج العمـل اللـذين اعتمـدمها يف              

 املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل           ٢٠٠١عام  
بشأن أهداف التعلـيم  ) ٢٠٠١(١مراعاة تعليق اللجنة العام رقم     بذلك من تعصب، مع     

(CRC/GC/2001/1).  

  احترام آراء الطفل    
              طفـل، فيما تالحظ اللجنة أن مبدأ احترام آراء الطفل مدرج يف قـانون محايـة ال                )٢٦

              فإنه يساورها القلق ألن املمارسات التقليدية واملواقف الثقافية حتد مـن التنفيـذ الكامـل              
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وتأسف اللجنـة   .  من االتفاقية وال سيما فيما يتعلق بالقرارات القضائية واإلدارية         ١٢للمادة  
علقة بالقرارات القضائية وال سيما     أيضاً النعدام املعلومات بشأن أفضل املمارسات املتاحة املت       

ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم تلقى أية معلومـات          . القرارات املتصلة بشؤون األسرة   
تتعلق مبشاركة األطفال بالرغم من إنشاء جملس الطفل بوصفه هيئة استشارية للوكالة الوطنية             

  .حلماية الطفل
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )٢٧

أن تضاعف جهودها لضمان متتع األطفال حبق التعبري عن آرائهم حبريـة      )أ(  
يف كافة املسائل اليت هتّمهم وإيالء االعتبار الواجب هلذه اآلراء يف املدارس وغريها مـن               
املؤسسات التعليمية وكذلك داخل األسرة، وأن حتد من التفاوت يف فـرص مـشاركة              

  املناطق املختلفة؛الطالب من خمتلف الشرائح االجتماعية و
أن تضمن إتاحة الفرصة لألطفال لالستماع إليهم يف القضايا املعروضـة             )ب(  

واجلنائية ويف إطار اإلجـراءات  ) األسرة والطالق(على القضاء، مبا يشمل القضايا املدنية  
اإلدارية اليت هتمهم، وأن تويل االعتبار الواجب آلرائهم حسب عمر الطفل ودرجة نضجه 

   حد صارم للسن؛دون وضع
أن تضع هنجاً منهجياًً لزيادة مستوى وعي اجلمهور حبقوق األطفـال يف              )ج(  

التعبري عن آرائهم واإلصغاء إليهم، وُتشجِّع على احترام آراء األطفال داخل األسرة ويف             
  املدارس ومؤسسات الرعاية واجملتمع والنظام اإلداري والقضائي؛

ملنظمات اليت تركز على الطفل، ومن بينها أن تضمن مشاركة األطفال وا     )د(  
جملس الطفل، يف إعداد اخلطط والربامج اإلمنائية الرئيسية يف البلد مثل اخلطط اإلمنائيـة              

  الوطنية وخطط العمل وامليزانيات السنوية واستراتيجيات احلد من الفقر؛
للجنـة  أن تأخذ يف االعتبار التوصيات املعتمدة يف يوم املناقشة العامـة              )ه(  

  ).٢٠٠٦سبتمرب /أيلول(حول حق الطفل يف أن يستمع إىل آرائه 

             ٣٧مـن املـادة     ) أ( والفقـرة    ١٧-١٣ و ٨ و ٧املـواد   ( احلقوق واحلريات املدنيـة     -٣  
  )من االتفاقية

  التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    
وجود آليات لتقدمي الشكاوى وإجراء التحقيقات تسمح لألطفـال         ترحب اللجنة ب    )٢٨

بيد أن اللجنة قلقـة     . املودعني يف مؤسسات الرعاية أو يف مراكز االحتجاز بإيداع شكاوى         
أو التعذيب وحيال عدم تـوفر  /إزاء كثرة االدعاءات املتعلقة بتعرض األطفال لسوء املعاملة و    

  .احلاالت اليت حتدث يف املدارس ومراكز الشرطةبيانات يف هذا الصدد وال سيما بشأن 
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )٢٩
أن تعّزز قدرة األطفال على إيداع شكاوى بشأن إساءة املعاملة يف هذه              )أ(  

  املؤسسات وُتيّسرها وأن تضمن مقاضاة املسؤولني عن اجلرائم؛
 أشكال املعاملة املهينـة     أن ُتضاِعف جهودها الرامية إىل استئصال كافة        )ب(  

والتعدي على كرامة األطفال يف املدارس الداخلية واخلارجيـة ويف مراكـز االحتجـاز              
  ومراكز احلبس االحتياطي؛

أن ُتعّزز التدريب املتاح ملوظفي هذه املؤسسات هبدف إذكاء وعيهم وأن            )ج(  
   املؤسسات أيضاً؛ُتعمِّق إدراكهم حلقوق الطفل اليت جيب ضماهنا بشكل صارم داخل هذه

أن ُتذكي وعي املدرسني بشأن املضايقات وممارسات التنّمر اليت حتـدث             )د(  
بني األقران داخل الفصول واملدارس وأن ُتشجِّع املدارس على اعتماد خطط عمل ملعاجلة             

  .هذه السلوكيات الضارة
توصـي  وباإلشارة إىل دراسة أجرهتا األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفـال،              )٣٠

  :اللجنة الدولة الطرف مبا يلي
أن تتخذ كافة التدابري الضرورية لتنفيذ التوصيات الواردة يف دراسـة              )أ(  

 مع مراعاة النتائج والتوصيات الـيت  (A/61/299)األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال     
 ٧ إىل   ٥متخضت عنها املشاورة اإلقليمية ألوروبا وآسيا الوسطى املعقودة يف الفترة من            

وتوصي اللجنة الدولة الطرف على وجه اخلصوص بإيالء        .  يف ليوبليانا  ٢٠٠٥يوليه  /متوز
  :اهتمام خاص للتوصيات التالية

  مضاعفة االلتزام والعمل على املستويني الوطين واحمللي؛ '١'
  إعطاء األولوية للوقاية؛ '٢'
  التشجيع على القيم اخلالية من العنف وإذكاء الوعي؛ '٣'
  ع العاملني مع الطفل ومن أجله؛تعزيز قدرات مجي '٤'
  إنشاء أنظمة وخدمات إبالغ مناسبة لألطفال ويف متناوهلم؛ '٥'
أن تستخدم هذه التوصيات كأداة الختاذ مـا يلـزم مـن إجـراءات                )ب(  

باالشتراك مع اجملتمع املدين، وال سيما مبشاركة األطفال أنفسهم، لضمان محاية كل طفل             
سي والنفسي، وأن تسعى بنشاط إىل اختاذ إجـراءات  من شىت أشكال العنف البدين واجلن  

ملموسة تكون، عند االقتضاء، حمددة مبهلة زمنية، ملنع أشكال العنف وإساءة املعاملة هذه             
  والتصدي هلا؛
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أن تلتمس املساعدة التقنية من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق             )ج(  
ا من الوكاالت ذات الصلة ومن بينها       اإلنسان واليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية وغريه     

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ومكتب األمم       منظمة العمل الدولية واليونسكو و    
  . فضالً عن املنظمات غري احلكومية الشريكةاملتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

  العقوبة اجلسدية    
وناً يف املرتل واملدارس والنظـام      فيما تالحظ اللجنة أن العقوبة اجلسدية حمظورة قان         )٣١

اجلنائي ومراكز الرعاية البديلة وأماكن العمل، فإهنا تشعر بالقلق ألن األطفـال ال يزالـون               
 .يتعرضون للعقوبة اجلسدية يف كافة األماكن املذكورة أعاله

 بشأن حق الطفل    ٨حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تراعي تعليقها العام رقم             )٣٢
ية من العقوبة اجلسدية وغريها مـن ضـروب العقوبـة القاسـية أو املهينـة                يف احلما 

(CRC/GC/2006/8)إلنفاذ احلظر على العقوبة اجلسدية بالوسائل التالية : 

  أن تضطلع بأنشطة التوعية يف صفوف اجلمهور والفئات املهنية؛  )أ(  
ركة أن تشجع على أساليب إجيابية وخالية من العنف وتقوم على املـشا             )ب(  

لتنشئة األطفال وتربيتهم وتعزيز الوعي يف صفوف األطفال حبقهم يف احلماية من كافـة              
  أشكال العقوبة اجلسدية؛

  .أن حتيل املخالفني إىل السلطات اإلدارية والقضائية املختصة  )ج(  

             ٩ واملواد مـن     ١٨ من املادة    ٢ و ١ والفقرتان   ٥املادة  ( البيئة األسرية والرعاية البديلة     -٤  
             ٣٩ واملـادة    ٢٧ مـن املـادة      ٤ والفقرة   ٢٥واملادة   ٢١ إىل   ١٩ واملواد من    ١١إىل  

  )من االتفاقية

  البيئة األسرية    
حتيط اللجنة علماً باجلهود العديدة املبذولة من الدولة الطرف لتناول مسألة حقـوق              )٣٣

عدم كفاية الدعم املقدَّم لألسر اليت لـديها        بيد أهنا تشعر بالقلق إزاء      . الطفل يف إطار األسرة   
أطفال وال سيما األسر اليت تواجه أزمات جراء الفقر واألسر اليت ترعى أطفـاالً معـوقني                

ويساور اللجنة القلق كذلك ألن نقص إجراءات التـدخل         . واألسر اليت يرعاها والد وحيد    
إىل إمهال األطفال والتخلي    املبكر، ومن ضمنها دعم األسرة والتدخل حلل األزمات، يفضي          

ويف هـذا   . عنهم ويشكل السبب اجلذري يف ارتفاع عدد األطفال املودعني يف مؤسـسات           
الصدد، يساور اللجنة القلق إزاء نقص خدمات اإلرشاد األسري وبرامج تثقيف اآلباء فضالً             

  .عن نقص املوظفني الفنيني املدربني على حتديد املشاكل األسرية ومعاجلتها
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )٣٤
أن تعيد توجيه االعتمادات املخصصة يف امليزانيات الوطنية واحمللية مـع             )أ(  

           زيادة األموال املخصصة للربامج واخلدمات الـيت تـشجع علـى بقـاء األطفـال يف               
  بيئتهم األسرية؛

 سيما األسر الفقرية    أن تزيد يف الدعم املقدم لألسر اليت ترعى أطفاالً وال           )ب(  
  األسر اليت يرعاها والد وحيد؛واألسر اليت ترعى أطفاالً معوقني و

أن توفر خدمات جمتمعية تركز على األسرة لفائدة األسر الـيت تواجـه               )ج(  
مشاكل اجتماعية واألسر اليت ترعى أطفاالً يعانون من صعوبات يف النمو أو إعاقـات أو               

  املايل هلذه اخلدمات؛توفر الدعم مشاكل صحية، وأن 
أن تنشئ خدمات اجتماعية تزود األسر باملشورة والتثقيـف وتـدرب             )د(  

املوظفني الفنيني، مبن فيهم األخصائيون االجتماعيون، املعنيون مبساعدة الوالـدين علـى            
 .تنشئة أطفاهلم وتزويدهم بتدريب مستمر وهادف ويراعي نوع اجلنس

  الرعاية البديلة    
نة علماً مبا تشري إليه الدولة الطرف من أن الكفالة، باعتبارها شكال مـن              حتيط اللج   )٣٥

األشكال البديلة للتكفل باألطفال احملرومني من الرعاية األبوية، هي إجراء ُيفضل على إيداع             
الطفل يف مؤسسات الرعاية، ومع ذلك فإهنا تشعر بالقلق إزاء قلة األسر احلاضنة وعدم كفاية       

إىل هذه األسر، مما يفضي إىل ارتفاع نسبة األطفـال الـذين يودعـون يف               التدريب املقدم   
ويساور اللجنة القلق أيضاً ألن التنسيق داخل نظام الرعايـة، وكـذلك            . مؤسسات الرعاية 

  .االستعراض الدوري لقرار اإليداع، ال ميثالن ممارسة منهجية يف كافة أماكن الرعاية البديلة
رف بأن تراجع سياساهتا بشأن الرعاية البديلة لألطفال        توصي اللجنة الدولة الط     )٣٦

احملرومني من بيئة أسرية هبدف وضع نظام للرعاية والدعم يتـسم بالتكامـل وخيـضع               
  :للمساءلة عن طريق الوسائل التالية

تعزيز نظام الرعاية يف األسر احلاضنة وتوسيعه عن طريق حتسني تدريب             )أ(  
   مزيد من املشورة والدعم لألسر احلاضنة؛األخصائيني االجتماعيني وتقدمي

تعزيز التنسيق بني كافة األشخاص املعنيني برعاية األطفال احملرومني من            )ب(  
البيئة األسرية ومن ضمنهم رجال الشرطة واألخصائيون االجتماعيون واألسر احلاضـنة           

  وموظفو دور األيتام احلكومية واخلاصة؛
جراءات لكافة املنظمات احلكومية واخلاصة   وضع جمموعة من املعايري واإل      )ج(  

اليت تعمل مع هؤالء األطفال، تشمل مبادئ االتفاقية وال سيما مبدأ مراعـاة املـصاحل               
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الفضلى للطفل ومبدأ احترام آراء الطفل، وتضمن إعادة النظر بشكل دوري يف عمليات             
   من االتفاقية؛٢٥إيداع األطفال لرعايتهم وفقاً ألحكام املادة 

اختاذ خطوات لرصد حالة األطفال الذين يرعاهم أقـارب واألطفـال             )د(  
املودعني يف مراكز احلضانة أو يف دور خمصصة يف انتظار إمتام إجراءات التبين وغريها من               

  مؤسسات الرعاية؛
             ضمان إجراء زيـارات وعمليـات تفقـد منتظمـة لكافـة مرافـق               )ه(

  الرعاية البديلة؛
  ة مستقلة لرفع الشكاوى ميكن للطفل الوصول إليها؛توفري آلي  )و(
وضع خطط الرعاية لكل طفل مودع يف مؤسسات الرعاية واستعراضها            )ز(

  .بشكل منتظم

  التبين    
تالحظ اللجنة اخلطوات اليت اختذت يف جمال التبين فيما يتعلـق مبواءمـة القـانون                 )٣٧

الهاي حلماية الطفل والتعاون فيما يتصل      واإلجراءات مع مبادئ االتفاقية وأحكامها واتفاقية       
وفيما تالحـظ   . وحتيط علماً بإعداد مشروع قانون األسرة     ) ١٩٩٣(بالتبين فيما بني البلدان     

اللجنة زيادة عمليات املراقبة على إجراءات التبين سواء على املستوى الوطين أو فيمـا بـني                
لتنظيمية والبشرية املقدمة إىل سـلطات      البلدان، فإن القلق يساورها إزاء عدم كفاية املوارد ا        

وباإلضافة إىل ذلك، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد          . التبين املركزية للقيام مبهامها   
األطفال الذين ينتظرون تبنيهم ووجود صعوبات يف إجياد أُسر حاضنة ألطفال مـن أصـل               

  .الغجر داخل الدولة الطرف
بأن تعّزز اهليئة املركزية املعنية بالتبين وغريها مـن         توصي اللجنة الدولة الطرف       )٣٨

  :اهليئات اليت تعىن بعمليات التبين لتحقيق األهداف التالية
وضع برنامج تدريب بشأن التبين ألطراف منـها القـضاة واحملـامون              )أ(

  وموظفو السجل الوطين وهيئات االعتماد؛
لدين املتبنيني احملـتملني  توعية اجلمهور بشأن التبين وشروطه وإعداد الوا       )ب(

  وهتيئة األطفال بشأن تبنيهم املقبل؛
  ضمان وضع إجراءات مناسبة لرصد كافة خطوات عملية التبين بفعالية؛  )ج(
ضمان أال يتعرض األطفال من أصل الغجر للتمييز يف عمليـة التـبين               )د(

  ووضع برامج للحد من املفاهيم السلبية املتعلقة بتبين أطفال الغجر؛
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            ضمان مراعاة املـصاحل الفـضلى للطفـل يف املقـام األول يف مجيـع                )ه(
  .إجراءات التبين

  األطفال احملرومون من رعاية الوالدين الذين يعيشون يف مؤسسات الرعاية االجتماعية    
فيما تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا احلكومة إلهناء إيداع األطفال يف مؤسـسات               )٣٩

تحسني حالة األطفال يف مؤسسات الرعاية، فإهنا تشعر بالقلق لعدم إحراز تقـدم             الرعاية ول 
يذكر يف جمال خفض العدد الكبري من األطفال، وال سيما األطفال من أصل الغجر، املودعني               

وباإلضافة إىل ذلك، يساور اللجنة القلق بشأن نقص عدد املـوظفني           . يف مؤسسات الرعاية  
ت وعدم تلقيهم التدريب املالئم وعدم كفاية االعتمـادات املاليـة           العاملني يف هذه املؤسسا   

املخصصة يف امليزانية، وهو ما قد يؤثر على الظروف الصحية السائدة فيها وجـودة الغـذاء            
ويساور اللجنة القلق أيضاً ألن بعض األطفال الـذين         . وكميته وغريها من اخلدمات املقدمة    

اً لالضطالع باملسؤولية اليت تستلزمها حياة البـالغني        يغادرون املؤسسات غري مستعدين متام    
وتشعر اللجنة بالقلق كـذلك     . وألهنم غري مؤهلني مجيعاً لالنتفاع مبزيد من خدمات الدعم        

إزاء التقارير اليت تفيد بأن العديد من األطفال احملرومني من رعاية الوالدين وال سيما األطفال               
املرافق املغلقة اليت يودع فيها أطفال يشتبه يف ضلوعهم         املهملني، يعتقلون ويودعون يف نفس      
 . يف أعمال إجرامية أو متهمون بذلك

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم مبا يلي مع مراعاة التوصيات املنبثقة عـن                )٤٠
 :(CRC/C/153)يوم املناقشة العامة بشأن األطفال احملرومني من رعاية الوالدين 

الرامية إىل إهناء إيداع األطفال يف مؤسسات الرعايـة         مواصلة جهودها     )أ(
  مع اختاذ خطوات لضمان تقدمي ظروف إقامة بديلة ومناسبة لكل طفل؛

ضمان وجود عدد كاف من املوظفني وأخـصائيي الرعايـة وتلقـيهم              )ب(
التدريب املناسب يف مجيع املرافق وإتاحة املوارد الكافية من أجل سري النظام ورصده على              

   سليم؛حنو
االستمرار يف تقدمي برامج التدريب والتثقيف بالتعاون مع املنظمات غري            )ج(

احلكومية لفائدة األطفال الذين يغادرون مؤسسات الرعاية والتـشجيع علـى إعـادة             
  إدماجهم يف اجملتمع؛

ضمان إيداع األطفال احملرومني من رعاية الوالدين يف مرافق منفصلة عن             )د(
فال املشتبه بارتكاهبم خمالفة جنائية أو املتهمني بـذلك، مـن أجـل             تلك املخصصة لألط  

  تزويدهم بالرعاية املناسبة؛
 إتاحة التعليم العادي هلؤالء األطفال؛  )ه(
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مراعاة آراء األطفال ومصاحلهم الفضلى مع السعي إىل إعادة إدماجهم            )و(
  .يف أسرهم كلما كان ذلك ممكناً

  إساءة املعاملة واإلمهال    
يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدالت األطفال الذين يتعرضون لإلسـاءة، مبـا               )٤١

               يشمل االعتداء البدين والنفسي واجلنسي، وألن عدداً ضئيالً فقط من هذه احلاالت ُيحـال             
  .إىل احملاكم

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )٤٢
افحة إيذاء األطفال وإمهاهلم واحلد     ستراتيجية شاملة ملك  ضع وتنفذ ا  أن ت   )أ(

من هاتني الظاهرتني، بوسائل منها، تنظيم محالت للتوعية وتقدمي الدعم الكايف لألطفـال             
  واألسر املعرضني للخطر؛

أن تضع وتنفذ نظاماً فعاالً لإلبالغ عن حاالت إيذاء األطفال وإمهـاهلم              )ب(
   يعملون مع األطفال ومن أجلهم؛بوسائل منها، تقدمي التدريب لكافة املهنيني الذين

             أن تعــزز الــدعم النفــسي والقــانوين املقــدم لألطفــال ضــحايا  )ج(
  اإليذاء واإلمهال؛

  أن حترص على مالحقة مرتكيب هذه اجلرائم ومعاقبتهم؛  )د(
أن تضع خطاً وطنياً لالتصال اهلاتفي يتكون من ثالثة أرقام ويعمل دون              ) ه(

  .ت اليوم، وتضمن إمكانية وصول األطفال إليه جماناً وباستمرارانقطاع طيلة ساعا

 ٢٦ و٢٤ و٢٣، واملواد ١٨ من املادة ٣، والفقرة ٦املادة ( الصحة والرعاية األساسيتان  -٥  
  ) من االتفاقية٢٧من املادة  ٣ إىل ١والفقرات 

  األطفال املعوقون    
لتطـوير اخلـدمات التعليميـة      تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار نقص املوارد           )٤٣

وباإلضافة إىل ذلك،   . واالجتماعية والصحية لفائدة األطفال املعوقني وأسرهم يف بيئة عيشهم        
تشعر اللجنة بالقلق ألن األطفال املعوقني عادة ما جيري إيداعهم يف مؤسسات داخلية كبرية              

 اللجنة القلـق أيـضاً إزاء       ويساور. ال تتوفر فيها الكفاءات املهنية واملعدات اخلاصة الالزمة       
انعدام اجلهود الرامية إىل وضع نظامني فعالني للرصد ومجع البيانات بشأن األوضاع يف دور              
الرعاية االجتماعية املخصصة لألطفال املعوقني وال سيما فيما يتعلق حبق األطفال املعوقني يف             

  .اجهون متييزاً مزدوجاًكما تشعر اللجنة بالقلق ألن أطفال الغجر املعوقني يو. التعليم
يف ضوء قواعد األمم املتحدة املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص لألطفال املعوقني           )٤٤

 بشأن حقوق (CRC/C/GC/9) ٩والتعليق العام للجنة رقم     ) ٤٨/٩٦قرار اجلمعية العامة    (
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              األطفال املعوقني، توصي اللجنة الدولة الطـرف باختـاذ مجيـع التـدابري الالزمـة يف               
  :سبيل ما يلي

تقدمي الدعم املناسب لألطفال املعوقني وأسرهم مبا يشمل التمتع باحلماية            )أ(
  االجتماعية للسماح هلم بالبقاء يف أسرهم؛

تدريب املوظفني الفنيني العاملني مع األطفال املعوقني، مثـل املـوظفني             )ب(
  سني واألخصائيني االجتماعيني؛الطبيني وشبه الطبيني واملوظفني ذوي الصلة، واملدر

إنشاء نظام رمسي لرصد دور الرعاية املخصصة لألطفال يبحـث عـن              )ج(
كثب مدى متتع األطفال املصابني بإعاقات ذهنية وغريها من اإلعاقات باحلق يف الـتعلم،              
ويضمن إدراج خطوات عملية ملتابعة األنشطة املوصى هبا يف عمليـة الرصـد وُييـسِّر               

  ات اجملتمع املدين؛مشاركة منظم
وضع قواعد جديدة وتطبيقها بفعاليـة لـضمان تقيـيم إدارة الـدور               )د(

املخصصة لألطفال املعوقني ذهنياً بصورة منتظمة فيما يتعلق بتأمني حق التعليم وغريه من             
  احلقوق لفائدة األطفال املودعني يف تلك الدور؛

د األطفال املعـوقني    وضع وتنفيذ نظام شامل جلمع البيانات يراعي عد         ) ه(
على أن تكون البيانات مصنفة حبسب السن واجلـنس واألصـل العرقـي أو املنـشأ                (

وعدد الدور املخصصة لألطفال املعوقني ذهنياً وفئاهتا وعدد األطفال الـذين           ) االجتماعي
يدخلون ويغادرون هذه الدور ومعلومات بشأن األماكن الـيت ينقـل إليهـا األطفـال          

  دد األطفال الذين جرى إدماجهم يف مدارس خاصة أو مدارس عادية؛ومعلومات بشأن ع
استخدام هذه البيانات لوضع سياسة وطنية خاصة وشاملة بشأن اإلعاقة            )و(

املعوقني متتعاً تاماً وعلى قدم املساواة جبميع حقـوق         تعمل على تعزيز متتع كافة األطفال       
  فعالة يف اجملتمع؛اإلنسان واحلريات األساسية ومشاركتهم التامة وال

تطوير مهارات املؤسسات واحلكومات احمللية ومنها إدارات محاية الطفل           )ز(
والتعـاون معهـا يف     ) وال سيما منظمات األولياء   (ودعم أنشطة املنظمات غري احلكومية      

عملية مواصلة تطوير الرعاية النهارية اجملتمعية وخدمات النمو يف مرحلة الطفولة املبكرة            
  .ألطفال ذوي االحتياجات اخلاصةلفائدة ا

  الصحة واخلدمات الصحية    
تالحظ اللجنة اجلهود املبذولة يف جمال الصحة ومن ضمنها إصالح نظـام الـصحة       )٤٥

ستراتيجية الصحية اخلاصة لفائدة األشخاص احملرومني املنـتمني إىل األقليـات           االفضالً عن   
فرص الوصول على قدم املساواة إىل خـدمات        بيد أن اللجنة تظل قلقة إزاء حمدودية        . اإلثنية

الرعاية الصحية الكافية، وال سيما يف حالة األطفال الغجر واألطفال يف املناطق الريفية، وهو              
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وضع تعكسه مؤشرات منها معدل وفيات األطفال املرتفع نسبياً والتمييز ضد املرضى مـن              
  .الغجر يف مرافق املستشفيات الذي يظل ممارسة شائعة

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )٤٦
أن تضع برناجماً شامالً لتحسني صحة األم والطفل مبا يشمل خـدمات              )أ(

الرعاية الصحية األساسية لفائدة أشد األطفال ضعفاً وخاصة األطفال من أصل الغجـر             
  واألطفال الذين يعيشون يف املناطق الريفية؛

 ضمنها التدريب املستمر للعاملني     أن تتخذ كافة التدابري الضرورية ومن       )ب(
يف القطاع الصحي وخاصة أولئك الذين يعملون يف جمتمعات الغجـر احملليـة لـضمان               
  متكينهم وغريهم من الفئات الضعيفة من فرصة متساوية للوصول إىل اخلدمات الصحية؛

أن تتعاون تعاوناً وثيقاً مع األقليات وزعماء كل واحـدة مـن هـذه                )ج(
ع تدابري فعالة للقضاء على املمارسات التقليدية املضرة بـصحة األطفـال            األقليات لوض 

  ورفاهم، مثل الزواج املبكر؛
  .أن تتخذ كافة اخلطوات الضرورية إلهناء التمييز يف مرافق املستشفيات  )د(

  صحة املراهقني    
ل تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء ارتفاع معدل حاالت احلمل املبكر وارتفاع معد              )٤٧

حاالت اإلجهاض يف صفوف املراهقات مما يبني أن اإلجهاض قد يستخدم كوسـيلة مـن               
 سنة كسن   ١٦وباإلضافة إىل ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء حتديد سن          . وسائل منع احلمل  

قانوين أدىن لتلقي العالج بدون إذن من الوالدين، وتالحظ التوافر احملدق للربامج واخلدمات             
وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء قلة خدمات الصحة         . راهقني يف املدرسة  املتعلقة بصحة امل  

  .العقلية املقدمة لألطفال
 ٤توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ يف اعتبارها تعليق اللجنة العـام رقـم        )٤٨

  : للقيام مبا يلي٢٠٠٣ لسنة (CRC/GC/2003/4)بشأن صحة املراهقني ومنوهم 
ابري الضرورية لتوفري خدمات الصحة اإلجنابية للمراهقني       اختاذ كافة التد    )أ(

وتعزيز التدابري الرامية إىل الوقاية من حاالت احلمل املبكر بوسائل من بينها توفري تشكيلة              
شاملة من وسائل منع احلمل على نطاق واسع وتدريس الصحة اإلجنابيـة يف املـدارس               

  .سرةوتعميق املعرفة باملسائل املتعلقة بتنظيم األ
إجراء دراسة شاملة ومتعددة االختصاصات لتقيـيم نطـاق املـشاكل             )ب(

  الصحية يف صفوف املراهقني مبا فيها املشاكل املتعلقة بالنمو النفسي؛
تعزيز تدريب ممارسي الطب العام واملمرضني واألخصائيني االجتماعيني          )ج(

والراحة النفسية للمراهقني   وغريهم من أخصائيي الرعاية األولية يف جمال الصحة العقلية          
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            هبدف حتسني قدرات الفنيني العـاملني يف جمـال الـصحة العقليـة للطفـل يف البلـد               
  واالرتقاء مبستواهم؛

  خفض احلد األدىن للسن القانوين لتلقي العالج بدون إذن من الوالدين؛  )د(
 العقلية  وضع سياسة شاملة للصحة العقلية ومن ضمنها النهوض بالصحة          ) ه(

وجتنب وقوع حاالت االنتحار والسلوك العنيف وتوفري الرعاية النهارية للمرضـى غـري       
املقيمني واخلدمات للمرضى املقيمني بالنسبة للمراهقني الذين يعـانون مـشاكل تتعلـق      

  .بالصحة العقلية، فضالً عن برامج لدعم األسر اليت ترعى أطفاالً معرضني هلذه األخطار

  رات والتبغ والكحول وغريها من املوادتعاطي املخد    
تعرب اللجنة عن قلقها إزاء انتشار تعاطي املخدرات والتبغ والكحول وغريها مـن               )٤٩

  .املواد السامة يف صفوف األطفال
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ كافة التدابري الضرورية للتصدي النتشار             )٥٠

 من املواد السامة يف صفوف األطفال بوسائل        املخدرات والتبغ والكحول وغريها    تعاطي
منها تزويد األطفال باملعلومات الصحيحة واملوضوعية حول تعاطي املواد السامة ومـن             

  . ضمنها التبغ

  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية    
املنقولة عـن طريـق االتـصال    يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدالت األمراض        )٥١

  .اإليدز، يف صفوف املراهقني/ا مرض الزهري وفريوس نقص املناعة البشرية ال سيماجلنسي،
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها املبذولة يف جمال الوقاية بـإجراء               )٥٢

محالت وتنفيذ برامج تثقيفية داخل املدارس بوجه خاص هبدف إذكـاء الـوعي بـشأن               
فـريوس نقـص   من بينها مرض الزهري و  املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي و     األمراض  

اإليدز فضالً عن أساليب الوقاية، على أن تراعي يف ذلك تعليق اللجنـة             /املناعة البشرية 
اإليدز وحقوق الطفل / بشأن فريوس نقص املناعة البشرية (CRC/GC/2003/3) ٣العام رقم   

  .انواملبادئ التوجيهية الدولية املتعلقة بفريوس ومرض اإليدز وحقوق اإلنس

  مستوى املعيشة    
فيما تالحظ اللجنة اجلهود املبذولة من الدولة الطرف للحد من الفقر واالسـتبعاد               )٥٣

االجتماعي، فإهنا تعرب عن عميق قلقها إزاء االخنفاض النسيب ملستوى معيشة قـسم مـن               
 ١٥فهناك نسبة مئوية كبرية من السكان، وال سيما األطفال دون . السكان األطفال وأسرهم  

                سنة واألطفال الغجر واألتراك، تعـيش يف الفقـر والعزلـة االجتماعيـة وحمرومـة مـن                
واللجنة قلقة أيضاً ألن إتاحة السكن      . الفرص املتكافئة ومن الوصول إىل اخلدمات الضرورية      
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الالئق ال تزال تشكل مشكلة تواجه العديد من العائالت واألطفال الـذين يغـادرون دور               
وباإلضافة إىل ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التغيريات األخـرية الـيت            . ات الرعاية ومؤسس

طرأت على قانون املساعدة االجتماعية واليت قد تعرض مزيداً من األطفال والعائالت الضعيفة 
  .خلطر الفقر واخنفاض مستوى املعيشة

  : الطرف مبا يلي من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة٢٧يف ضوء أحكام املادة   )٥٤
اختاذ خطوات لرفع مستوى معيشة األسر اليت لديها أطفال، وال سـيما              )أ(

  تلك اليت تعيش حتت خط الفقر؛
اختاذ كافة التدابري الضرورية إلتاحة السكن الالئق ومرافـق الـصرف             )ب(

الصحي واهلياكل األساسية لفائدة كافة األسر ومن بينها األسر ذات الـدخل الـضعيف       
  ر كبرية العدد ومجاعات الغجر؛واألس

تعزيز جهودها للتخفيف من الفقر وضمان الدعم واملـساعدة املاديـة             )ج(
واحملافظة عليهما مع التركيز بصورة خاصة على األطفال األكثر هتميشاً وحرماناً وأسرهم            

  .وضمان حق األطفال يف مستوى معيشي الئق

  ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨واد امل( التعليم والترفيه واألنشطة الثقافية  -٦  
تنوه اللجنة بربنامج الدولة الطرف لتوفري الكتب املدرسية والوجبات جماناً لفائـدة              )٥٥

وترحب اللجنة أيضاً بإعالن الدولة الطرف أن التعليم ميثل         . فئات ضعيفة معينة من األطفال    
ية املخصصة للتعليم اليت    أولوية من أولويات سياسة احلكومة ولكنها ال تلمس ذلك يف امليزان          

ومل جير التقليص من املعدالت العالية للتسرب اليت متثل شاغالً من الشواغل    . ال تزال منخفضة  
           اليت عربت عنها اللجنة يف استنتاجاهتا اخلتامية عقب نظرهـا يف تقريـر بلغاريـا األويل يف                 

املناطق الريفية ال يكملون حـىت      يف املائة من األطفال يف       ٢٥ حيث إن أكثر من      ١٩٩٧عام  
وعموماً، تشكل جودة التعليم والفوارق الواضحة بني املنـاطق         . املستوى الثامن من التعليم   

 .احلضرية والريفية مصدر قلق كبري للجنة

وتالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتحسني اندماج األطفال الغجر يف              )٥٦
، ولكنها تأسف النعدام    ٢٠٠٥ا الربنامج الوطين وخطة العمل لسنة       املدارس العادية ومن بينه   

البيانات بشأن أطفال الغجر ونتائجهم الدراسية، ويظل يساورها القلق إزاء النجاح احملـدود             
الذي حققته تلك اجلهود مما أدى إىل استمرار قيام مدارس منفصلة ألطفال الغجر ومعدالت              

باهلدف املعلن املتمثل يف إدمـاج أغلبيـة األطفـال       وترحب اللجنة   . رسوب وتسرب عالية  
وتشعر اللجنـة  . املعوقني يف مدارس التعليم العام وتأسف لعدم التمكن من حتقيق هذا اهلدف         

بالقلق إزاء استمرار اعتبار العديد من هؤالء األطفال غري مؤهلني للتعليم وكوهنم يعيشون يف              
أطفال معوقون ال حتصل على مـوارد إضـافية         مدارس داخلية وأن املدارس اليت يلتحق هبا        
 .ملساعدة هؤالء األطفال بالشكل املناسب
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وترحب اللجنة ببدء العمل بنظام التعليم قبل االبتدائي ملدة سنة على أساس إلزامـي              )٥٧
وجماين، ولكنها قلقة ألن املدارس املعدة للتعليم قبل املدرسي، اليت لديها أماكن شاغرة حبسب   

ارد عن الدولة الطرف، ال تستخدم إلعداد األطفال املعـوقني وأطفـال الغجـر              التقرير الو 
وباإلضافة إىل ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء نقـص فـرص التعلـيم             . لاللتحاق باملدرسة 

 .والتدريب املهين لألطفال مبن فيهم األطفال الذين تركوا الدراسة

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )٥٨

  االعتمادات املخصصة يف امليزانية للتعليم؛زيادة   )أ(
إجراء حتليل معمق ملعرفة األسـباب اجلذريـة الكامنـة وراء النتـائج               )ب(

املنخفضة وظاهرة التسرب هبدف وضع تدابري تكفل إمتام كافة األطفال سواء يف املناطق             
   سنة؛١٦احلضرية أو الريفية فترة التعليم اإللزامي إىل أن يبلغوا سن 

عزيز جهودها إلدماج أطفال الغجر يف نظام التعليم العام بتعزيز تدريب           ت  )ج(
املدرسني ومراجعة املناهج الدراسية وتطبيق أساليب مناسبة للتعليم والتعلم فـضالً عـن         

  تكثيف محالت تثقيف الوالدين والعمل على زيادة مشاركتهم؛
املوظفني واملـوارد   إدماج األطفال املعوقني يف نظام التعليم العام وتوفري           )د(

املالية الضرورية للمدارس اليت يلتحق هبا هؤالء األطفال وتقليص عدد املدارس املخصصة            
لألطفال ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة إىل احلد األدىن الذي ال ميكن تفاديـه مـع               

  ؛(CRC/C/GC/9)" حقوق األطفال املعوقني" بشأن ٩مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 
توسيع الربامج املعنية بنمو الطفولة املبكرة والتعليم قبل االبتدائي لتشمل           ) ه(

عدداً أكرب من األطفال وعلى وجه اخلصوص استخدام السنة اإللزامية ما قبـل التعلـيم           
االبتدائي إلعداد األطفال الذين ينتمون إىل أقليات عرقية، وال سـيما أطفـال الغجـر               

 بـشأن إعمـال     ٧فضل مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم        واألطفال املعوقني، إعداداً أ   
  ؛(CRC/C/GC/7/Rev.1) حقوق الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة

النهوض جبودة التدريس وال سيما بإدراج أساليب التعلـيم التفـاعلي             )و(
وتوفري معدات أفضل جلميع املدارس وتدريب املدرسني قبل الشروع يف العمل يف املدرسة             

  هم بالتدريب أثناء اخلدمة وإشراكهم بفعالية يف عمليات اإلصالح؛وتزويد
تعزيز إدراج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان وحقوق الطفل يف املناهج             )ز(

الدراسية الرمسية يف مجيع املدارس وصوغ برامج التعليم واحلياة االجتماعية يف املـدارس             
 بـشأن أهـداف التعلـيم       ١وفقاً لذلك مع مراعـاة تعليـق اللجنـة العـام رقـم              

(CRC/GC/2001/1)؛  
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إنشاء نظام للتعليم والتدريب املهنيَّني لفائدة األطفال الذين يرغبـون يف             )ط(
           ممارسة مهن يدوية مبن فيهم األطفال الذين تركوا الدراسة قبل إهناء التعلـيم االبتـدائي              

  .أو الثانوي

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

  االستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفال    
ترحب اللجنة بتشريعات الدولة الطرف اليت تقّيد عمل األطفال وبوضع خطة وطنية              )٥٩

 قلقة إذ ال تزال أعداد كبرية من األطفال         بيد أن اللجنة  . ملكافحة أسوأ أشكال عمل األطفال    
املنتمني إىل الفئات االجتماعية الضعيفة، ال سيما األطفال الغجر، تـزاول أعمـاال ضـارة               

وباإلضافة إىل ذلك،   . وتنطوي على استغالل، وباألخص يف الزراعة والصناعة واخلدمة املرتلية        
  .ت مصنفة حديثة بشأن عمل األطفاليساور اللجنة القلق لعدم وجود بيانات كافية أو بيانا

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )٦٠
أن تنشئ آليات للرصد لكفالة إنفاذ قوانني العمل ومحاية األطفال مـن              )أ(

  االستغالل االقتصادي؛
الريفية /أن جتّمع بيانات مصنفة حبسب اجلنس والسن أو املناطق احلضرية           )ب(

  الجتماعي بشأن عمل األطفال؛أو األصل العرقي أو املنشأ ا
أن تواصل تعاوهنا مع منظمة العمل الدولية هبدف تقييم حالـة عمـل               )ج(

األطفال وال سيما يف القطاع غري النظامي والعمل يف الشوارع والعمل يف املنازل هبـدف               
  وضع استراتيجيات إلذكاء الوعي وبرامج للوقاية واملساعدة؛

  يذ الفعال التفاقييت منظمة العمل الدوليـة      أن تتخذ تدابري لضمان التنف      )د(
  . اللتني صدقت عليهما الدولة الطرف١٨٢ و١٣٨رقم 

  أطفال الشوارع    
تقدر اللجنة التدابري املُّتخذة لتناول مسألة حقوق واحتياجات أطفال الشوارع مثـل       )٦١

 التوعية   ومحالت ٢٠٠٣اعتماد االستراتيجية الوطنية حلماية حقوق أطفال الشوارع يف سنة          
بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء تواصل ارتفـاع عـدد           . والتثقيف اليت نظمت يف هذا اجملال     

األطفال، وأغلبهم من الغجر، الذين يعيشون يف الشوارع وألنه عادة ما جيري إيداع أطفـال    
وباإلضافة إىل ذلك، يساور اللجنة القلـق ألن هـؤالء          . الشوارع يف مؤسسات متخصصة   

  .عرضون بصفة خاصة خلطر االجتار واالستغالل االقتصادي واجلنسياألطفال م
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تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل جهودها بالتعاون مع املنظمات غري              )٦٢
احلكومية املعنية للوفاء حبقوق واحتياجات أطفال الشوارع وملعاجلة األسباب اجلذرية هلذه           

. لوعي بـشأن حقـوق أطفـال الـشوارع        الظاهرة ووضع استراتيجيات فعالة لزيادة ا     
وباإلضافة إىل ذلك، حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تقدم احلماية واملساعدة لألطفال             

وحتث اللجنة الدولة الطرف أيـضاً      . الذين يعيشون حالياً يف الشوارع مع مراعاة آرائهم       
ة بشأن األسباب   على أن تضع برامج وُتنفذها باالعتماد على الدراسات والتحاليل املعمق         

  .اجلذرية هبدف جتنب مغادرة األطفال أسرهم ومدارسهم للعيش يف الشوارع

  االستغالل واالعتداء اجلنسيان    
يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع عدد األطفال الذين خيضعون لالستغالل اجلنـسي              )٦٣

  .واالعتداء وألن عددا ضئيال فقط من هذه احلاالت حيال إىل احملاكم
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )٦٤

أن تضطلع بدراسات وحبوث متعمقة لتحديد نطاق االستغالل اجلنـسي          )أ(
           لألطفال ومدى انتشاره وأسبابه اجلذرية، بغية تيسري تنفيـذ اسـتراتيجيات فعالـة يف             

  هذا الصدد؛
 أن تضاعف محالت التوعية والتثقيف املوجهة إىل األطفـال وأسـرهم            )ب(

واجملتمعات احمللية واجلمهور عامة، املتعلقة باالستغالل اجلنسي لألطفال، وبغاء األطفـال،   
وإيذاء األطفال، وأن تضمن االعتراف باملنظور اجلنساين يف إطار هذه احلمالت وبـرامج             

  تثقيف اجلمهور؛
أن تتخذ التدابري الالزمة ملقاضاة املسؤولني عن االسـتغالل اجلنـسي             )ج(
  إيذائهم؛لألطفال و
أن تنفذ السياسات املالئمة والربامج اهلادفة الالزمة حلمايـة األطفـال             )د(

الضحايا وتعافيهم وإعادة إدماجهم يف اجملتمع، وفقاً لإلعالن وبرنامج العمل املعتمدين يف            
، ١٩٩٦املؤمتر العاملي ملكافحة االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال الذي عقد يف عـام             

  .٢٠٠١املي الذي اعتمده املؤمتر نفسه يف عام وااللتزام الع

  االجتار باألطفال وخطفهم    
ال تزال اللجنة قلقة إزاء تفشي ظاهرة االجتار باألطفال على الصعيد الوطين وعـرب                )٦٥

احلدود وال سيما األطفال الغجر واألطفال الصغار واملواليد اجلدد وإزاء عدم توفر البيانـات              
 . ذات الصلة
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  :اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يليتشجع   )٦٦
أن جتّمع بيانات بشأن االجتار تكون مصنفة حبـسب اجلـنس والـسن               )أ(

  الريفية واألصل العرقي أو املنشأ االجتماعي؛/واملناطق احلضرية
              أن تواصل وتعزز محـالت التوعيـة بوسـائل مـن بينـها التعلـيم                )ب(

  ووسائط اإلعالم؛
زز احلماية املقدمة إىل ضحايا االجتار بوسائل مـن بينـها الوقايـة          أن تع   )ج(

وإعادة اإلدماج يف اجملتمع وضمان الوصول إىل خدمات الرعاية الـصحية واملـساعدة             
  النفسية واحلصول على املساعدة القانونية اجملانية؛

أن تعقد اتفاقات ثنائية ومتعددة األطراف ملكافحة االجتـار باألطفـال             )د(
  .دة تأهيل األطفال ضحايا االجتار وإعادهتم إىل أوطاهنموإعا

   بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية    
تذكر اللجنة الدولة الطرف بضرورة التنفيذ الفعال ملالحظاهتا اخلتامية وتوصياهتا            )٦٧

يـع األطفـال    ذات الصلة بشأن الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بب         
 املعتمدة (CRC/C/OPSC/BGR/CO/1)وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية   

  .٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٥يف 

  إدارة شؤون قضاء األحداث    
تالحظ اللجنة مع التقدير التعديالت املدخلة على قانون جنوح األحـداث وإدراج              )٦٨

بقرار من احملكمة واعتماد قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديـد         تدابري تتعلق باحلرمان من احلرية      
  :بيد أن اللجنة قلقة إزاء ما يلي. ٢٠٠٥يف سنة 

عدم إنشاء الدولة الطرف حماكم أو دوائر خمتصة بشؤون األحداث داخـل           )أ(
  املستوطنات القائمة كما أوصت بذلك اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة؛

  لألحداث مع املعايري الدولية؛" السلوك غري االجتماعي"تعارض تعريف   )ب(
 سنة ١٤أنه بالرغم من أن احلد األدىن للسن القانونية للمسؤولية اجلنائية هو   )ج(

تـشملهم  )  سنوات ٨(حسب قانون جنوح األحداث، فإن األطفال يف سن منخفضة جداً           
نوح األحداث واليت قـد ُتقـرر        من قانون ج   ١٣تدابري الوقاية واإلصالح اليت حددهتا املادة       

  اختاذها جلنة حملية دون تقدمي الضمانات الكافية؛
  أن اللجوء إىل إجراء احلرمان من احلرية ال يكون يف املالذ األخري؛  )د(
   إصالحية؛-النسبة املئوية العالية من األطفال املودعني يف مؤسسات تأديبية   ) ه(



CRC/C/48/3 

GE.09-46349 52 

سجون ومراكز االحتجاز ومـن بينـها       الظروف غري املناسبة السائدة يف ال       )و(
  .االكتظاظ وظروف العيش املتردية

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري عاجلة جلعل نظام قضاء األحداث              )٦٩
، ومـع  ٣٩ و٤٠و) ب(٣٧فيها متوافقاً توافقاً تاماً مع أحكام االتفاقية، وال سيما املواد          

قواعد : بنظام قضاء األحداث، مبا فيها املعايري التالية      معايري األمم املتحدة األخرى املتعلقة      
، ومبـادئ   )قواعد بيجني (األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث         

، وقواعد األمم   )مبادئ الرياض التوجيهية  (األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث       
، ومبادئ فيينا التوجيهيـة     )قواعد هافانا (املتحدة حلماية األحداث احملرومني من حريتهم       

اخلاصة بالعمل املتصل باألطفال يف إطار نظام العدالة اجلنائية، والتوصـيات الـواردة يف              
بشأن حقوق األطفـال يف إطـار قـضاء    ) CRC/C/GC/10 (١٠تعليق اللجنة العام رقم     

  :ويف هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي. األحداث
   املتعلقة بقضاء األحداث؛(CRC/C/15/Add.66)أن تنفذ توصيات اللجنة   )أ(
أن تصلح قانون جنوح األحداث، وقانون اإلجراءات اجلنائية، هبـدف            )ب(

  التخلي عن مفهوم السلوك غري االجتماعي؛
أن حتدد بوضوح السن القانونية للمسؤولية اجلنائية هبدف ضمان عـدم             )ج(

ن الرابعة عشرة بأي حال من األحوال حتت طائلة النظام القضائي           وقوع األطفال دون س   
  اجلنائي وإمنا خيضعون لتدابري اجتماعية ووقائية؛

أن تنشئ نظاماً مالئماً لقضاء األحداث، مبا يف ذلـك إنـشاء حمـاكم                )د(
  متخصصة يف قضاء األحداث يف خمتلف أحناء البلد؛

 مبا يف ذلك اإليداع يف مؤسسات       أال تلجأ إىل إجراء احلرمان من احلرية        )ه(
ويف حالة اللجوء إىل هذا اإلجراء، ينبغـي رصـده          . تأديبية وإصالحية إال كمالٍذ أخري    

  وإعادة النظر فيه بانتظام حسب ما تقتضيه مصاحل الطفل الفضلى؛ 
 التربويـة كبـديل إلجـراء    -أن توفر جمموعة من التدابري االجتماعية         )و(

   تضع سياسة لتنفيذ هذه التدابري تنفيذاً فعاالً؛احلرمان من احلرية، وأن
أن تكفل بقاء األطفال احملرومني من حريتهم على اتصال مـع اجملتمـع               )ز(

عامة، وال سيما مع أسرهم وأصدقائهم وغريهم من األشـخاص أو ممثلـي املنظمـات               
  اخلارجية حسنة السمعة، وأن متنحهم فرصة لزيارة بيوهتم وأسرهم؛

لى استراتيجيات مكافحة اجلرمية لدعم األطفـال املعرضـني       أن تركز ع    )ح(
  للخطر يف مرحلة مبكرة؛
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أن توفّر التدريب للقضاة واملوظفني املكلفني بإنفـاذ القـوانني الـذين              )ط(
يكونون على اتصال مع األطفال من حني توقيفهم إىل أن تنفذ القـرارات اإلداريـة أو                

  القضائية املتخذة حبقهم؛
لرصد املستقل لظروف االحتجاز والوصـول إىل اآلليـات         أن تضمن ا    )ي(

  الفعالة للتظلم والتحقيق واإلنفاذ؛
أن تلتمس املساعدة الفنية من فريق التنسيق املشترك بني الوكاالت املعين      )ك(

بقضاء األحداث، املؤلف من ممثلني عن مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة،      
  .األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، واملنظمات غري احلكوميةواليونيسيف، ومفوضية 

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل، بواسطة أحكام وأنظمة قانونيـة،               )٧٠
أو شهود اجلرائم، مثـل     /توفري احلماية اليت تنص عليها االتفاقية جلميع األطفال ضحايا و         

االستغالل اجلنسي واالقتصادي، واالختطاف، األطفال ضحايا االعتداء، والعنف املرتيل، و
واالجتار والشهود على مثل هذه اجلرائم، وبأن تراعي بالكامل مبادئ األمـم املتحـدة              

املرفقة (التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها            
  ).٢٠٠٥يوليه / متوز٢٢ املؤرخ ٢٠٠٥/٢٠بقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

  أطفال الغجر    
فيما تالحظ اللجنة اجلهود املبذولة لضمان متتع أطفال الغجر حبقوقهم علـى قـدم                )٧١

املساواة مع غريهم بوسائل منها خطة العمل الوطنية املتعلقة بعقد إدماج الغجر، فإنه ال يزال               
ه فضالً عن الوضـع العـام      يساورها القلق الشديد من جراء املواقف السلبية للجمهور وحتيز        

لألطفال املنتمني إىل األقليات وال سيما أطفال الغجر وخاصة فيما يتعلق بالتمييز والفـوارق              
والفقر والوصول إىل خدمات الصحة والتعليم والسكن والتوظيف والتمتع مبستوى معيـشي            

  . الئق على قدم املساواة
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي  )٧٢

البدء يف تنفيذ محالت على مجيع املستويات ويف كافة املناطق من أجـل               )أ(
             التصدي للمواقف السلبية جتاه طائفة الغجـر يف اجملتمـع بوجـه عـام مبـا يـشمل                  

  الشرطة واملهنيني؛
تعزيز جهودها للقضاء على التمييز واالسـتمرار يف وضـع وتنفيـذ               )ب(

ىل ضمان تكافؤ فرص الوصول إىل اخلدمات الثقافية املالئمة         السياسات والربامج الرامية إ   
  ومنها التعليم، وذلك بالتعاون الوثيق مع األقليات وال سيما مجاعة الغجر؛
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إدراج مواد تتعلق مبسائل منها تاريخ الغجـر وثقافتـهم يف املنـاهج               )ج(
تمـع البلغـاري   الدراسية لألطفال بغية تعزيز قيم التفاهم والتسامح يف صفوف أفراد اجمل       

  .وضمان احترامهم حلقوق الغجر

  املتابعة والنشر  -٨  

  التصديق على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدِّق على املعاهدات األساسية لألمم املتحدة             )٧٣

وجه التحديـد   املتعلقة حبقوق اإلنسان وبروتوكوالهتا اليت مل تصبح طرفاً فيها بعد، وعلى            
 واالتفاقيـة   االتفاقية الدولية حلمايـة حقـوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم         

الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري واتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي          
ي التفاقية مناهضة التعذيب وغريه     لربوتوكول االختيار اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري وا   

  .عاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةمن ضروب امل

  املتابعة    
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لـضمان التنفيـذ               )٧٤

الكامل هلذه التوصيات، مبا يشمل إحالتـها إىل وزارات احلكومـة املعنيـة والربملـان               
  .ب واختاذ مزيد من اإلجراءات بشأهناوالسلطات احمللية، للنظر فيها بالشكل املناس

  النشر    
توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح على نطاق واسع للجمهور عموماً              )٧٥

ومنظمات اجملتمع املدين وجمموعات الشباب ووسائل اإلعالم والفئات املهنيـة األخـرى            
) حظات اخلتاميـة  املال(واألطفال، تقريرها الدوري الثاين وردودها اخلطية، والتوصيات        

           ذات الصلة اليت اعتمدهتا اللجنة هبدف إثـارة املناقـشة وإشـاعة الـوعي باالتفاقيـة               
  .وتنفيذها ورصدها

  التقرير القادم  -٩  
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تقدم تقاريرها الدوريـة الثالـث والرابـع                )٧٦

، على أن يـشمل هـذا       ٢٠١٣ه  يولي/ متوز ٢واخلامس يف تقرير موحد يف موعد أقصاه        
وينبغي أال يتجـاوز عـدد      . التقرير املوحد معلومات عن تنفيذ الربوتوكولني االختياريني      

وتتوقع اللجنة من الدولة الطرف     . (CRC/C/118) صفحة   ١٢٠صفحات التقرير املوحد    
  . سنوات وفقاً ملا تتوخاه االتفاقية٥أن تقدم بعد ذلك تقريرا كل 

الدولة الطرف كذلك إىل أن تقدم وثيقة أساسية وفقاً للـشروط           تدعو اللجنة   و  )٧٧
املتعلقة بالوثيقة األساسية املشتركة الواردة يف املبادئ التوجيهية املنسقة بـشأن تقـدمي             
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التقارير اليت أُقرت يف االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئات معاهـدات حقـوق               
  .(HRI/MC/2006/3) ٢٠٠٦يونيه /اإلنسان الذي عقد يف حزيران

الربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك األطفـال يف       : الواليات املتحدة األمريكية    -٢٥
  النـزاعات املسلحة

ــة       )١ ــدة األمريكي ــات املتح ــر األويل للوالي ــة يف التقري ــرت اللجن نظ
)CRC/C/OPAC/USA/1 (   ١٣٢١يف جلستها) CRC/C/SR.1321 (    أيـار  ٢٢املعقـودة يف /          

، ٢٠٠٨يونيـه   / حزيـران  ٦ املعقـودة يف     ١٣٤٢ واعتمدت، يف جلـستها      ٢٠٠٨مايو  
  .املالحظات اخلتامية التالية

  مقدمة    
ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريَرها األويل وحتيط علماً بالردود اخلطّية على              )٢

ـ           . قائمة املسائل املطروحة   ستوى وترحب اللجنة باحلوار البناء الذي جرى مع وفد رفيـع امل
  .متعدد القطاعات ضم ممثلني عن وزارة الدفاع

وُتذَكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية ينبغي أن ُتقـرأ مقترنـةً                )٣
باملالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة يف اليوم نفسه بعد النظر يف التقريـر األويل الـذي                

بيع الختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل املتعلق ب      قدمته الدولة الطرف مبوجب الربوتوكول ا     
  .(CRC/C/OPSC/USA/CO/1) يف املواد اإلباحيةواستغالل األطفال  األطفال بغاءاألطفال و

  اجلوانب اإلجيابية  -ألف   
  :ُترحب اللجنة مبا يلي  )٤

مسامهات الدولة الطرف يف مشاريع إعادة تأهيل اجلنود من األطفال وإعادة    )أ(
  جهم يف بلدان عديدة تعيش حاالت نزاع أو حاالت ما بعد الرتاع؛إدما

ورود معلومات من الدولة الطرف تقول إنه مت توسيُع نطاق تطبيق قـرار               )ب(
بإلغاء عقوبة اإلعدام بالنسبة لألشـخاص      ) روّبر ضد سيمونز  ( ٢٠٠٥احملكمة العليا يف عام     

               عـشرة حبيـث يـشمل نظـام        الذين كانوا قد ارتكبوا جرائم وهم دون سـن الثامنـة          
  .العدالة العسكرية

  :وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على  )٥
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغـاء            )أ(  

  ؛٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٢٣األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية يف 
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 بشأن حظر أسوأ أشـكال عمـل        ١٨٢قية منظمة العمل الدولية رقم      اتفا  )ب(  
  .١٩٩٩فرباير / شباط١٢األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها يف 

  تدابري التنفيذ العامة  -١  

  التحفظات    
تأسف اللجنة للتفسريات التقييدية ألحكام الربوتوكول االختياري اليت قدمتها الدولة            )٦

  .عند التصديق على الربوتوكول" جهات نظرو"الطرف على أهنا 
توصي اللجنة الدولة الطرف بالعدول عن الكيفية اليت تنظـر هبـا إىل أحكـام                 )٧

  .الربوتوكول االختياري بغية حتسني محاية األطفال يف حاالت الرتاع املسلح

  نشر االتفاقية واألنشطة التدريبية    
وات املسلحة يف الدولة الطرف أحكام      تأسف اللجنة لعدم اشتمال تدريب أفراد الق        )٨

  .الربوتوكول االختياري
تشجع اللجنة الدولة الطرف على توفري التدريب علـى أحكـام الربوتوكـول               )٩

االختياري جلميع أفراد قواهتا املسلحة وخاصة من يشارك منهم يف عمليات دولية، مبا يف              
  .٧ ويف املادة ٦ من املادة ٣ذلك التدريب على االلتزامات املنصوص عليها يف الفقرة 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتوفري مزيد من التدريب على أحكام الربوتوكول             )١٠
االختياري للمهنيني الذين يتعاملون مع أطفال، وبصفة خاصة للمدرسـني، وسـلطات            
اهلجرة، وأفراد الشرطة، واحملامني، والقضاة مبن فيهم القضاة العسكريني، واألخـصائيني           

  .طبيني، والعاملني االجتماعني، والصحفينيال

  البيانات    
حتيط اللجنة علماً باإلحصاءات املقدمة، املفصلة حسب نوع اجلنس والعرق، املتعلقة             )١١

وتالحظ اللجنة، عالوة   . بعدد اجملنَّدين املتطوعني دون سن الثامنة عشرة يف القوات املسلحة         
 الالجئني وطاليب اللجوء من البلدان الـيت رّبمـا          على ذلك، البيانات املقدمة بشأن األطفال     

جرى فيها جتنيد أو استخدام أطفال يف أعمال قتالية، غري أن اللجنة تأسـف لكـون تلـك     
  .اإلحصاءات ال تغطي سوى األطفال غري املصحوبني

توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة توفري بيانات مفصلة حسب نـوع اجلـنس               )١٢
وعالوة على ذلـك، توصـي      . ن املتطوعني دون سن الثامنة عشرة     والعرق بشأن اجملندي  

اللجنة الدولة الطرف بإنشاء نظام مركزي جلمع البيانات بغرض حتديـد هويـة مجيـع               
األطفال املوجودين داخل إقليمها الذين قد يكونوا ُجندوا أو اسُتخِدموا يف أعمال قتالية             
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بضمان توفري بيانـات بـشأن       وبوجه خاص، توصي اللجنة الدولة الطرف     . وتسجيلهم
  .الالجئني وطاليب اللجوء من األطفال الذين وقعوا ضحايا هلذه املمارسات

  منع التجنيد  -٢  

  املشاركة يف نزاع مسلح    
حتيط اللجنة علما بأن الدولة الطرف قد عّدلت سياستها بغرض جتنب مشاركة أفراد     )١٣

ركة مباشرة يف أعمال قتاليـة، إال أهنـا   القوات املسلحة ممن هم دون سن الثامنة عشرة مشا      
تشعر بالقلق إزاء إخفاق الدولة الطرف يف منع نشر جمنَّدين متطوعني دون سن الثامنة عشرة               

  .٢٠٠٤ و٢٠٠٣يف أفغانستان والعراق يف عامي 
توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان متاشي سياستها وممارساهتا املتعلقـة بنـشر              )١٤

  .ربوتوكول االختيارياجملندين مع أحكام ال

  التجنيد الطوعي    
تالحظ اللجنة أن جتنيد املتطوعني حىت سن السابعة عـشرة ال يـصح إالّ مبوافقـة              )١٥

ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير اليت تتحدث عن استهداف اجملنِّـدين           . أوصيائهم الشرعيني 
ية اليت تعيلها امرأة وكذلك أطفال أطفاال ينتمون إىل أقليات إثنية وعرقية وأطفال األسر املعيش     

وعـالوة علـى    . األسر املتدنية الدخل وغري ذلك من الفئات املستضعفة اجتماعيا واقتصاديا         
ذلك، تشعر اللجنة بالقلق بسبب ما ورد من تقارير عن سوء سلوك اجملنِّدين وعن التـدابري                

            التخلـي عـن أي     قـانون عـدم   "وتأسف اللجنة لكون استخدام     . القسرية اليت يّتخذوهنا  
ألغراض التجنيد يتناىف واحترام سالمة الطفل وحرمـة  " No Child Left Behind Act -طفل 

وتشعر . حياته اخلاصة كما يتناىف مع شرط احلصول على موافقة والديه أو األوصياء الشرعيني
 يطلبوا من املدارس    اللجنة بالقلق أيضاً لعدم تزويد الوالدين مبعلومات وافية عن حقهم يف أن           

  .عدم تقدمي معلومات للمجنِّدين ولعدم إشراك الوالدين إالّ يف هناية عملية التجنيد
تشجع اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر يف احلد األدىن لسن التجنيـد يف                )١٦

عن طريـق     سنة من أجل تعزيز وتقوية محاية الطفل       ١٨القوات املسلحة وعلى رفعه إىل      
  .عيار قانوين أعلى مستوى بشكل عامإعمال م

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان عدم التجنيد بطريقة تـستهدف حتديـداً            و  )١٧
األقليات العرقية واإلثنية وأطفال األسر املتدنية الدخل وغريها من الفئـات املستـضعفة             

سن الثامنة  وتشدد اللجنة على أمهية إطالع اجملندين املتطوعني دون         . اجتماعيا واقتصاديا 
عشرة على حقوقهم بشكل كاف، مبا يف ذلك إطالعهم على إمكانية انسحاهبم من اجليش 

  ".برنامج الدخول املؤجل"عن طريق 
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توصي اللجنة عالوة على ذلك بأن يكون حمتوى محالت التجنيد موضع رصد            و  )١٨
التبليغ عنه وأن   عن كثب وبأن ُيحقَّق يف أية خمالفة أو سوء سلوك يصدر عن اجملنِّدين يتم               

وللحد من احتمال سوء تصرف اجملنِّد، توصي اللجنة الدولة         . يعاقَب عليه عند االقتضاء   
الطرف بأن تبحث بعناية األثر الذي خيلِّفه نظام احلصص من اجملنَّدين املتطـوعني علـى               

ن قانون عدم التخلي ع   "ويف اخلتام، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل        . سلوك اجملنِّدين 
 من أجل ضمان عدم استخدامه ألغراض التجنيد على) U.S.C., sect. 7908 20" (أي طفل

حنو ينتهك حق األطفال يف حرمة احلياة اخلاصـة أو حقـوق الوالـدين أو األوصـياء                 
وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف إطالع مجيع اآلباء على عملية             . الشرعيني

م حبقهم يف أن يطلبوا من املدارس عدم تقدمي معلومات إىل           كافية وإعالمه  التجنيد بصورة 
  .اجملنِّدين إالّ مبوافقتهم املسبقة

  املدارس العسكرية والتدريب    
فرقة تدريب صغار ضباط االحتياط استخداما مكثفـا يف         تالحظ اللجنة استخدام      )١٩

دى عـشرة سـنة     املدارس الثانوية وتالحظ بقلق أنه بإمكان أطفال ال تتجاوز أعمارهم إح          
  .االخنراط يف فرقة تدريب األشبال باملدارس املتوسطة

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان مراعاة مبـادَئ حقـوق اإلنـسان يف أي                )٢٠
تدريب عسكري موجَّه لألطفال وأن ترصد وزارة التعليم الفيدرالية دورياً ما يقـدم يف              

ولة الطرف جتنب تقدمي أي تدريب      وينبغي أن حتاول الد   . هذا التدريب من حمتوى تربوي    
  .من نوع عسكري لألطفال اليافعني

  احلظر واملسائل ذات الصلة  -٣  

  التشريعات    
             بينما تالحظ اللجنة بارتياح قانون الواليات املتحـدة اخلـاص جبـرائم احلـرب               )٢١

)18 U.S.C., sect. 2441 (م على بعـض  الذي يقرر األخذ باالختصاص القضائي خارج اإلقلي
جرائم احلرب، فإهنا تشعر بالقلق لعدم إدراج أحكام حمددة يف التشريع اجلنائي تغطي اجلرائم              

وتالحظ اللجنة كذلك مشروع قانون املساءلة بشأن الطفل اجلندي         . الواردة يف الربوتوكول  
 الذي يتوخى إدراج حكم عن جتنيد األطفال دون سـن اخلامـسة عـشرة يف                ٢٠٠٧لعام  

  .اجلنائي للواليات املتحدةالقانون 
بغرض تقوية تدابري احلماية اهلادفة إىل منع جتنيد األطفال واستخدامهم يف أعمال              )٢٢

  :قتالية، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي
ضمان وجود حكم صريح يف تشريعات الدولة الطرف جيـرِّم انتـهاك              )أ(  

ويف . فال وإشراكهم يف أعمال قتاليـة     أحكام الربوتوكول االختياري املتعلق بتجنيد األط     
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           هذا الصدد، توصى الدولة الطرف بتسريع َسن قانون املساءلة بشأن الطفـل اجلنـدي             
  ؛٢٠٠٧لعام 

النظر يف إمكانية األخذ بالوالية القضائية خارج اإلقليم بـشأن هـذه              )ب(  
عندما ُترتكب يف حق    اجلرائم عندما يكون مرتكُبها شخصاً من مواطين الدولة الطرف أو           

  شخص من مواطين الدولة الطرف أو تربطه هبا صالت أخرى؛
ضمان متاشي القوانني العسكرية والكتيبات اإلرشادية وغري ذلك مـن            )ج(  

  .التوجيهات العسكرية مع أحكام الربوتوكول االختياري
لكـي  توصي اللجنة بأن تقوم الواليات املتحدة األمريكية باخلطوات الالزمـة           و  )٢٣

  .تصبح دولة طرفاً يف اتفاقية حقوق الطفل بغية زيادة حتسني محاية تلك احلقوق
وتوصي اللجنة الدولة الطرف، فضالً عن ذلك، بالنظر يف إمكانية التصديق على              )٢٤

  :الصكوك الدولية التالية اليت حتظى فعالً بدعم واسع من اجملتمع الدويل
 ١٢قيـات جنيـف املعقـودة يف        الربوتوكول اإلضايف امللحـق باتفا      )أ(  

الربوتوكـول  (، واملتعلق حبماية ضحايا املنازعات املسلحة الدولية        ١٩٤٩أغسطس  /آب
  ؛١٩٧٧، )األول

 ١٢الربوتوكول اإلضـايف امللحـق باتفاقيـة جنيـف املعقـودة يف               )ب(  
الربوتوكول ( املتعلق حبماية ضحايا املنازعات املسلحة غري الدولية         ١٩٤٩أغسطس  /آب
  ؛١٩٧٧، )الثاين

 وتدمري لألفراد املضادة األلغام ونقل وإنتاج وتكديس استعمال حظر اتفاقية  )ج(  

  .١٩٩٧، األلغام تلك
وثباتاً على ممارستها يف هذا الشأن، تدعو اللجنة الدولة الطرف ألن تعيد النظـر                )٢٥

  .٢٠٠١يف موقفها إزاء نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية املوقع يف عام 

  احلماية والتعايف وإعادة اإلدماج  -٤  

  املساعدة يف التعايف البدين والنفسي    
تأسف اللجنة لعدم كفاية تدابري إحصاء األطفال الالجئني وطاليب اللجـوء الـذين               )٢٦

وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة     . حيتمل أن يكونوا قد ُجنِّدوا أو اسُتخِدموا يف أعمال قتالية         
             عدم أحقية األطفال الالجئني أو طاليب اللجـوء، الـذين سـبق جتنيـدهم               بالقلق الحتمال 

أو استخدامهم يف أعمال قتالية، يف تلقي احلماية ما مل يؤكدوا أيضاً تعّرضـهم لالضـطهاد                
  .بسبب انتمائهم إىل فئة اجتماعية بعينها
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 اللجوء والالجئني   توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفري احلماية لألطفال من طاليب          )٢٧
الذين يصلون إىل الواليات املتحدة األمريكية والذين ربَّما ُجندوا أو اسُتخدموا يف أعمال             

  :قتالية دارت رحاها يف اخلارج وذلك باختاذ تدابري منها ما يلي
العمل يف أبكر وقت ممكن على إحصاء األطفال الالجئني وطاليب اللجوء             )أ(  

 سُتخدموا يف أعمال قتالية دارت رحاها يف اخلارج؛الذين رّبما ُجندوا أو ا

اإلقرار بأن جتنيد األطفال واستخدامهم يف أعمال قتالية هو شكلٌ مـن              )ب(  
  أشكال االضطهاد ميكن االستناد إليه يف منح مركز الالجئ؛

حتسني فرص حصول األطفال الذين قد يكونوا ُجنِّدوا أو اسُتخدموا يف             )ج(  
املعلومات، مبا يف ذلك عن طريق خطوط املساعدة اهلاتفيـة، وتعزيـز            أعمال قتالية على    

خدمات املشورة القانونية املتاحة هلم، وضمان تعيني وصي يف الوقت املناسب لكل طفـل      
 دون سن الثامنة عشرة؛

تقييم وضع أولئك األطفال بعناية ومدُّهم مبساعدة فوريـة ومتعـددة             )د(  
اهتم من أجل تعافيهم بدنياً ونفسياً وإعادة إدماجهم        التخصصات تراعي ثقافتهم واحتياج   

 اجتماعياً، طبقاًً ألحكام الربوتوكول االختياري؛

ضمان تزويد سلطات اهلجرة مبوظفني مدربني تدريباً خاصـاً ومراعـاة             )ه(  
مصاحل الطفل الفضلى واحترام مبدأ عدم اإلعادة القسرية بوصفها اعتبارات أساسـية يف             

  رارات املتعلقة بإعادة أولئك األطفال إىل أوطاهنم؛عملية اختاذ الق
 .إدراج معلومات عن التدابري املعتمدة يف هذا الصدد يف تقريرها املقبل  )و(  

  األسرى من األطفال اجلنود    
تالحظ اللجنة وجود عدد كبري من األطفال يف مرافق االحتجـاز الـيت تـديريها                 )٢٨

ويف حني أن اللجنة حتيط علماً بالتـدابري املتخـذة          . انالواليات املتحدة يف العراق وأفغانست    
لوضع برامج تعليمية لألطفال احملتجزين يف العراق، فإهنا تأسف لكون التعليم غري متاح جلميع            

وتشعر اللجنة بالقلق من عدد األطفال احملتجزين لفترات طويلـة مـن            . األطفال احملتجزين 
 دون حصوهلم على خـدمات املـشورة القانونيـة          الزمن، قد تبلغ أو تزيد عن سنة أحياناً،       

وعالوة علـى ذلـك،     . املناسبة وال االستفادة من تدابري تساعدهم على التعايف بدنياً ونفسياً         
تشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود أنباء عن خضوع األطفـال احملتجـزين للمعاملـة القاسـية                

  .والالإنسانية واملهينة
رود تقارير تشري إىل احتجـاز أطفـال يف خلـيج           ويساور اللجنة القلق بسبب و      )٢٩

  غوانتانامو لسنوات عديدة وإىل احتمال أن يكون أولئك األطفال قد تعرضوا ملعاملة قاسـية             
وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بقلق شديد لتصنيف األطفال الذين          . إنسانية أو مهينة   أو ال 
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بدالً من  " ربني األعداء املخالفني للقانون   احملا"جينَّدون أو ُيستخدمون يف نزاع مسلح يف خانة         
اعتبارهم ضحايا يف املقام األول، بل إهنم يواجهون هتما بارتكاب جرائم حرب وخيـضعون              

  .للمالحقة من ِقبل حماكم عسكرية دون إيالء االعتبار الواجب لوضعهم كأطفال
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )٣٠

 باحتجاز األطفال إالّ يف املالذ األخـري فقـط          ضمان عدم اختاذ اإلجراء     )أ(  
وحيثما وجد شك خبصوص سـن      . وضمان تقليص العدد اإلمجايل من األطفال احملتجزين      

  هؤالء الشباب، فينبغي اعتبارهم أطفاال؛
التأكد من أن احتجاز األطفال، حىت من ُيشتبه يف ارتكـاهبم جـرائم                )ب(  

وينبغي عـدم الـسماح     . هم وضعف حالتهم  حرب، يتم يف ظروف مناسبة بالنظر إىل سن       
  باحتجاز أطفال يف خليج غوانتانامو؛

  إبالغ الوالدين أو األقرباء املقربني مبكان احتجاز الطفل؛  )ج(  
  توفري مساعدة استشارية قانونية مناسبة وجمانية ومستقلة جلميع األطفال؛  )د(  
ل وإجـراء   ضمان إعادة النظر بشكل دوري ونزيه يف احتجاز األطفـا           )ه(  

  عمليات إعادة النظر هذه بوترية أسرع مما هي يف حالة الراشدين؛
ضمان استفادة األطفال املوجودين رهن االحتجاز من آليـة مـستقلة             )و(  

وينبغي التحقيق يف األنباء اليت تتحدث عن تعرض األطفال احملتجـزين           . لتقدمي الشكاوى 
اً نزيهاً وينبغي تقدمي املسؤولني عن تلك األفعال للمعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة حتقيق

  إىل القضاء؛
إجراء حتقيقات فورية ونزيهة يف االهتامات املوجهة إىل أطفال حمتجـزين             )ز(  

وينبغي جتنب حماكمة األطفال جنائيا يف إطار نظام        . وفقاً للمعايري الدنيا للمحاكمة العادلة    
  العدالة العسكرية؛

عايف النفسي والبدين ومن ضمنها الـربامج التعليميـة         توفري وسائل الت    )ح(  
واألنشطة الرياضية ووسائل التسلية إىل جانب تدابري من أجل إعـداد مجيـع األطفـال               

  .احملتجزين لالندماج جمدداً يف اجملتمع

  ساعدة والتعاون الدوليانامل  -٥  

  املساعدة املالية وغريها من أنواع املساعدة    
ولة الطرف على الدعم املايل الكبري الذي قدمته لألنشطة املتعـددة           تشيد اللجنة بالد    )٣١

األطراف واألنشطة الثنائية الرامية إىل محاية ومساندة األطفال الذين تـضرَّروا مـن جـراء               
وتنظر اللجنة بإجيابية كذلك إىل دعم الدولة الطرف حمكمـة سـرياليون            . الرتاعات املسلحة 
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 التشجيع على مساءلة من جنَّدوا أو اسـتخَدموا أطفـاالً يف            اخلاصة اليت أّدت دوراً هاماً يف     
  .الرتاع املسلح

توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة تقدمي دعمها املـايل لألنـشطة املتعـددة               )٣٢
األطراف واألنشطة الثنائية وبتعزيز هذا الدعم إلعمال حقوق األطفال الذين أُشركوا يف            

لتدابري الوقائية والتعايف البدين والنفسي وإعادة إدماج       نزاعات مسلحة، وال سيما بتعزيز ا     
  .األطفال الذين وقعوا ضحايا أفعال تتناىف والربوتوكول االختياري يف اجملتمع

  تصدير األسلحة واملساعدات العسكرية    
ويف حـني   . تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف هي أكرب مصدِّر لألسلحة يف العـامل             )٣٣

ينظّم بيع األسلحة ) U.S.C., sect. 2778 22(نون مراقبة تصدير األسلحة تالحظ اللجنة أن قا
املصدَّرة اليت يبيعها القطاع اخلاص، فإهنا تأسف لعدم تقييده على وجه التحديد بيع األسلحة              

  .إىل بلدان جينَّد فيها األطفال أو ُيستخدموا يف أعمال قتالية
هتا حكماً حيظـر بالتحديـد بيـع        توصي اللجنة الدولة الطرف بتضمني تشريعا       )٣٤

لتلك األسـلحة بلـداً مـن       ) االستعمال النهائي (األسلحة عندما تكون الوجهة النهائية      
           جتنيـد أو اسـتخدام األطفـال يف     - أو حيتمل أن جيري فيـه        -املعروف أنه جيري فيه     

  .أعمال قتالية
الطرف ومؤداهـا أن التمويـل      وحتيط اللجنة علماً باملعلومات اليت قدمتها الدولة          )٣٥

العسكري اخلارجي قد ال يقدم إىل بلدان تقوم فيها اجلماعات املسلحة التابعـة للدولـة أو                
املدعومة من الدولة بتجِنيد األطفال، غري أن اللجنة تأسف إلمكانية التخلي عن هذا الشرط              

وتنظـر  . ات املتحـدة  يف بعض الظروف إذا اعُترب ذلك مهماً بالنسبة للمصاحل القومية للوالي          
 املتعلق مبنع جتنيد األطفال الذي من شـأنه، يف        ٢٠٠٧اللجنة بإجيابية إىل مشروع قانون عام       

    حال اعتماده، أن يقّيد املساعدة العسكرية املقدمة إىل بلدان من املعروف أن قوات الدولـة              
  .اًأو جمموعات شبه عسكرية فيها تدخل أطفاالً يف صفوفها أو تستخدمهم جنود

عنـدما تكـون     توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء التمويل العسكري اخلارجي         )٣٦
          جتنيـد - أو حيتمـل أن جيـري فيـه       -الوجهة النهائية بلداً من املعروف أنه جيري فيه         

. وأن يكون ذلك يف مجيع احلاالت دون اسـتثناء        ،  أو استخدام األطفال يف أعمال قتالية     
ري الرامية إىل منع جتنيد األطفال أو استخدامهم يف أعمال قتالية، توصي            وبغية تعزيز التداب  

  . املتعلق مبنع جتنيد األطفال٢٠٠٧اللجنة الدولة الطرف باعتماد مشروع قانون عام 
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  املتابعة والنشر  -٦  

  املتابعة    
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املالئمة لضمان تنفيـذ هـذه               )٣٧

يات تنفيذا كامال، ومن ذلك إحالتها إىل وزارات حكوميـة وجملـس الـشيوخ              التوص
والسلطات على مستوى الواليات، من أجل النظر فيها على النحو املناسب           ) الكونغرس(

  .واختاذ املزيد من اإلجراءات بشأهنا

  النشر    
ع توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح على نطاق واسع لعامة اجلمهور االطال             )٣٨

على التقرير األويل الذي قدمته الدولة الطرف وعلى املالحظات اخلتامية اليت اعتمـدهتا             
  .اللجنة من أجل إثارة النقاش والتوعية بالربوتوكول االختياري وتنفيذه ورصده

  التقرير القادم  -٧  
 من الربوتوكول االختياري، تطلب اللجنة إىل الدولة        ٨ من املادة    ٢وفقاً للفقرة     )٣٩
طرف أن تدرج املزيد من املعلومات عن تنفيذ الربوتوكـول االختيـاري يف تقريرهـا               ال

  .٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٣الدوري القادم املقرر تقدميه يف 
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق      : الواليات املتحدة األمريكية    -٢٦

   يف املواد اإلباحيةببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال
                 ٢٠٠٨مــايو / أيــار٢٢ املعقــودة يف ١٣٢٠نظــرت اللجنــة، يف جلــستها   )١
، يف التقرير األويل للواليات املتحدة األمريكيـة املقـدم مبوجـب            CRC/C/SR.1320)انظر  (

ـ          تغالل الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واس
 املعقودة  ١٣٤٢، واعتمدت، يف جلستها     (CRC/C/OPSC/USA/1)األطفال يف املواد اإلباحية     

  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٨يونيه / حزيران٦يف 

  مقدمة    
ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل حىت وإن مل حترره وفقاً للمبادئ               )٢

فيما يتعلق بتقدمي التقارير، كما ترحب بالردود املقدمة علـى          التوجيهية اليت حددهتا اللجنة     
قائمة املسائل واليت توفر معلومات هامة بشأن التدابري التشريعية واإلدارية والقضائية والتدابري            

وترحب اللجنة أيضاً باحلوار الصريح والبناء      . األخرى املعتمدة لتنفيذ الربوتوكول االختياري    
  . املستوى ومتعدد القطاعاتالذي دار مع وفد رفيع
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وُتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه املالحظات اخلتاميـة جنبـاً إىل                )٣
جنب مع املالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا يف نفس اليوم بشأن تقرير الدولة الطـرف األويل               

شـراك األطفـال يف     املقدم مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإ        
  ).CRC/C/OPAC/USA/CO/1(الرتاعات املسلحة 

  معلومات عامة  -ألف   

  اجلوانب اإلجيابية  -١  
ترحب اللجنة مبجموعة األنشطة الواسعة النطاق اليت مت االضطالع هبـا يف جمـال                )٤

املساعدة والتعاون الدوليني، مبا يف ذلك أنشطة التعـاون الـتقين، والتـدريب، والتوعيـة،          
ملساعدة املقدمة للضحايا من املكتب املعين بقضايا االجتار باألشخاص وذلك هبدف رصد             وا

  .ومكافحة االجتار باألشخاص
اليت تستهدف مكافحة بغـاء األطفـال يف   " الرباءة املفقودة"وترحب اللجنة مببادرة    )٥

ت االحتـادي،   البلد باالشتراك مع الشعبة اجلنائية التابعة لوزارة العدل ومع مكتب التحقيقا          
  .واملركز الوطين لألطفال املفقودين واملستغلني

وكذلك ترحب اللجنة بصدور تشريعات عديدة تثبت التزام الدولة الطرف مبكافحة             )٦
  :االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية، ومن بينها

 ومرسـوم   ٢٠٠٠قانون محاية ضحايا االجتار باألشخاص الصادر يف عام           )أ(
، مما عزز برامج الواليات املكرسة ملقاضاة املسؤولني عـن          ٢٠٠٥ و ٢٠٠٣ عامي   متديده يف 

بغاء األطفال كما عزز املساعدة املقدمة لضحايا االجتار باألشخاص يف الواليات املتحدة ويف             
  بلدان أخرى؛

 والذي وسع ٢٠٠٣الصـادر يف عام ) PROTECT Act( ون احلمـايةقان  )ب(
ج حدود إقليم الدولة ملقاضاة مواطين الدولـة الطـرف الـذين            نطاق الوالية القضائية خار   

  يرتكبون جرائم جنسية ضد أطفال يف اخلارج؛
 ٢٠٠٦قانون آدم وولش حلماية األطفال وتأمني سالمتهم، الصادر يف عام             )ج(

والذي شدد العقوبات املفروضة على مرتكيب جرائم جنسية ضد األطفال وألغى تقادم اجلرائم          
  .رتكبة ضد أطفالاجلنائية امل

  :وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية  )٧
 بشأن حظر أسوأ أشـكال عمـل        ١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )أ(

  ؛١٩٩٩فرباير / شباط١٢األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها، بتاريخ 
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 املتعلق بإشراك األطفـال يف      الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل      )ب(
  ؛٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٢٣الرتاعات املسلحة، بتاريخ 

 املتعلقة حبماية األطفال والتعـاون يف       ١٩٩٣ لعام   ٣٣اتفاقية الهاي رقم      )ج(
  . ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٢جمال التبين على الصعيد الدويل، بتاريخ 

  البيانات  -٢  
  مجع البيانات

نة علماً بالتزام الدولة الطرف جبمع البيانات وإجناز الدراسـات املتـصلة            حتيط اللج   )٨
باالستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية وباجلهود اليت تبذهلا يف هذا اجملال، ولكنها تعرب 
عن قلقها إزاء عدم كفاية املعلومات املتاحة بشأن بيع األطفال وبغاء األطفـال واسـتغالل               

اإلباحية يف الدولة الطرف أساساً بسبب عدم توافر نظام عملـي جلمـع             األطفال يف املواد    
وتالحظ اللجنة، باإلضافة إىل ذلـك، أن       . البيانات املتصلة باملسائل اليت يغطيها الربوتوكول     

 ٢٠٠٠تعريف االجتار باألشخاص قد وضع على أساس القانون االحتادي الصادر يف عـام              
ايا العنف، الذي يفسر إىل حد كبري التعريف الوارد         حلماية ضحايا االجتار باألشخاص وضح    

يف بروتوكول بالريمو ملنع االجتار باألشخاص، واملكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية            
ويف هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها، ألن تعريف جمموعة واسعة من    . املنظمة عرب الوطنية  

طفال، كاالجتار، دون التمييز بني تلك األنـشطة قـد          األنشطة اإلجرامية اليت تستهدف األ    
يسبب صعوبات يف جتميع بيانات مصنفة ومعلومات حتليلية بشأن األنشطة الـيت يغطيهـا              
الربوتوكول، ويف تعيني الضحايا، أيضاً، وحتديد االستراتيجيات املالئمة ملنع تلـك اجلـرائم             

  .ومكافحتها على الصعيدين الوطين والدويل
اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف إنشاء آلية شاملة ومنهجية جلمع البيانات           توصي    )٩

املتصلة جبميع املسائل املشمولة بالربوتوكول وحتليلها ورصدها ويف وضع هـذه اآلليـة             
وينبغي أن تصنف تلك البيانات وفقاً لعناصر من بينها طبيعـة اجلرميـة،             . موضع التنفيذ 

.  االقتصادي، واملوقع اجلغرايف   -، واملركز االجتماعي    والسن، واجلنس، واالنتماء اإلثين   
وجيب أن تغطي البيانات اجملمعة والدراسات املنجزة كافة املناطق القارية التابعة للواليات            
املتحدة باإلضافة إىل املناطق اجلزرية واملناطق األخرى التابعة هلا واليت متارس الواليـات             

جنة الدولة الطرف أيضاً بالنظر يف استخدام التعاريف        وتوصي الل . املتحدة سيادهتا عليها  
          الواردة يف الربوتوكول االختيـاري أو يف صـكوك دوليـة أخـرى انـضمت إليهـا                

الدولة الطرف، وذلك لدى وضع برامج وأنـشطة يف مجيـع اجملـاالت الـيت يغطيهـا         
  .الربوتوكول االختياري
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  تدابري التنفيذ العامة  -٣  
  نيةخطة العمل الوط

تالحظ اللجنة أنه مت اعتماد وتنفيذ خطط وبـرامج عديـدة ملكافحـة االجتـار                 )١٠
باألشخاص وال سيما االجتار هبم عرب احلدود ولكن ليست هناك مع ذلك استراتيجية شاملة              
لتنفيذ الربوتوكول االختياري والقضاء على ظاهرة بيع األطفال وبغاء األطفـال واسـتغالل            

  .باحيةاألطفال يف املواد اإل
توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع خطة عمل وطنية ملعاجلة كافة املسائل الـيت               )١١

          يغطيها الربوتوكول االختياري معاجلـة شـاملة وإتاحـة املـوارد البـشرية واملاليـة               
  .الكافية لتنفيذها

  نسيق تنفيذ الربوتوكول االختياريت    
 أو وكاالت حكومية مسؤولة عـن تنفيـذ         حتيط اللجنة علماً بوجود عدة وزارات       )١٢

الربوتوكول االختياري، كوزارة العدل، ووزارة اخلارجيـة، ووزارة الـصحة واخلـدمات            
البشرية، ولكنها تعرب عن قلقها إزاء عدم كفاية مستوى التنسيق فيما بني تلـك اجلهـات         

، مع القلق، بأن    وكذلك، حتيط اللجنة علماً   . والسلطات االحتادية واحمللية وسلطات الواليات    
التنسيق بني الوكاالت احلكومية واملنظمات غري احلكومية العاملة يف اجملاالت الـيت يغطيهـا              

  .الربوتوكول االختياري غري كاف يف أغلب األحيان
توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التنسيق فيمـا بـني خمتلـف الوكـاالت                )١٣

ليت يغطيها الربوتوكول االختياري على صـعيد       والوزارات احلكومية العاملة يف اجملاالت ا     
وكذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تعزز التنـسيق          . االحتاد وصعيد الواليات  

  .مع املنظمات غري احلكومية لتنفيذ وتقييم الربوتوكول االختياري

  النشر والتدريب    
يبية ذات نوعية عالية    حتيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف لديها موارد ومرافق تدر           )١٤

عموماً، وترحب بالتدريب الذي يوفره املركز الوطين املعين باألطفال املفقودين واملـستغلني،            
لفائدة القضاة واملدعني العامني واملوظفني املكلفني بإنفاذ القـوانني، يف جمـال التحقيـق يف               

قها، إزاء عدم نشر    على أهنا تعرب عن قل    . حاالت االستغالل اجلنسي لألطفال ومنع حدوثها     
الربوتوكول االختياري وعدم توفري التدريب بشأنه بصورة منتظمة سـواء علـى الـصعيد              
االحتادي أو على صعيد الواليات ألن املعرفة بالربوتوكول االختياري وباملشاكل ذات الصلة            

  .باملسائل اليت يغطيها ليس على ما يرام



CRC/C/48/3 

67 GE.09-46349 

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )١٥
مواصلة وتعزيز التثقيف والتدريب املنتظمني املتاحني فيما يتعلق بأحكام           )أ(  

الربوتوكول االختياري جلميع الفئات املهنية املعنية، وذلك يشمل املوظفني املكلفني بإنفاذ           
القوانني، والقضاة، واحملامني، والعاملني يف جمايل الرعاية االجتماعية والصحية، ومـوظفي           

 والزعماء الدينيني واملسؤولني عن اجملتمعات احمللية، ومنظمات اجملتمع         اهلجرة واجلمارك، 
  املدين، واملنظمات املعتَمدة يف جمال التبين؛

تعزيز التدابري الرامية إىل تعميم أحكام الربوتوكول االختيـاري علـى             )ب(  
ناسـبة  سكان البلد، وال سيما األطفال وآباؤهم، باستخدام املناهج الدراسية واملـواد امل           

  املصممة خصيصاً ألجل األطفال؛
 من الربوتوكول االختياري وبالتعاون     ٩ من املادة    ٢العمل، وفقاً للفقرة      )ج(  

مع اجملتمع املدين ووسائط اإلعالم، على توعية اجلمهور عامةً، مبن فيه األطفال، بالتدابري             
 يف الربوتوكول االختياري،    الوقائية واآلثار الضارة املترتبة على كافة اجلرائم املشار إليها        

وذلك بنشر املعلومات جبميع الوسائل املالئمة وبالتثقيف والتدريب، مبا يشمل ترمجة تلك            
     املعلومات إىل اللغات الالزمة وتشجيع اجملتمع، وخاصةً األطفال والـضحايا األطفـال           

    جمن اجلنسني، على السعي للحصول على تلك املعلومـات واالسـتفادة مـن الـربام              
  .التثقيفية والتدريبية

  ختصيص املوارد    
حتيط اللجنة علماً برصد مبلغ هام من املوارد املالية ملنع االجتار بالبشر، ولكنها تعرب    )١٦

عن قلقها إزاء ختصيص نسبة ضئيلة فقط من تلك املوارد لألطفال ضحايا االجتار ولـضحايا               
  .يجرائم أخرى منصوص عليها يف الربوتوكول االختيار

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )١٧
تضمني تقريرها القادم معلومات إضافية بشأن املـوارد املخصـصة يف             )أ(  

امليزانية لتنفيذ الربوتوكول االختياري، وال سيما ما يكرس منـها للخـدمات املقدمـة              
  لألطفال ضحايا اجلرائم املنصوص عليها يف الربوتوكول؛

شرية واملالية الضرورية لوضع وتنفيذ املشاريع واخلطط،       توفري املوارد الب    )ب(  
وال سيما على الصعيد احمللي، بغية احليلولة دون وقوع تلك اجلرائم ومحايـة األطفـال               
  الضحايا وإعادة تأهيلهم ومقاضاة مرتكيب مجيع اجلرائم املنصوص عليها يف الربوتوكول؛

سان يف وضع ميزانيتـها     اعتماد هنج قائم على أساس مراعاة حقوق اإلن         )ج(  
  .األطفال مع التركيز بصفة خاصة على
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  املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    
تعترف اللجنة بصعوبة إنشاء وكالة مستقلة على الصعيد االحتادي لرصـد تنفيـذ               )١٨

الربوتوكول االختياري ألن أغلبية القوانني واخلدمات الالزمة تقع ضمن مسؤولية الواليات،           
ب مع ذلك عن قلقها لعدم وجود وكالة كأمني املظامل، على الصعيد االحتادي أو              ولكنها تعر 

  .صعيد الواليات لرصد تنفيذ الربوتوكول االختياري
توصي اللجنة احلكومة االحتادية وحكومات الواليات بالنظر يف إنشاء مؤسسات            )١٩

وينبغـي  . وتروجيهحلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس بغية رصد الربوتوكول االختياري          
  .تزويد تلك املؤسسات باملوارد البشرية واملالية الالزمة لالضطالع بوالياهتا

  منع بيع األطفال، وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية  -٤  
حتيط اللجنة علماً باملبادرات اليت اختذهتا الدولة الطرف ملنع إساءة معاملة األطفـال               )٢٠

لكنها تعرب عن قلقها لعدم التركيز حىت اآلن على ظاهرة بيع األطفـال وبغـاء               وإمهاهلم، و 
كما أهنا تشعر بالقلق ألن اجلهود املبذولـة يف         . األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية     

جمال الوقاية تقتصر يف أغلب األحيان على مناطق معينة من البلد وال تغطي مبا فيه الكفايـة                 
ن األطفال املعرضني للمخاطر يف الدولة الطرف، كاألطفال الفقراء، واألطفال          فئات كبرية م  

املهاجرين، وأطفال السكان األصليني، واألطفال الذين يعيشون يف ظل ظروف عائلية صعبة،            
  .وهم معرضون بصفة خاصة جلميع اجلرائم الوارد ذكرها يف الربوتوكول االختياري

ء على ظاهرة بيـع األطفـال وبغـاء األطفـال           ترى اللجنة أن ما ييسر القضا       )٢١
واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية هو اعتماد هنج شامل يتناول العوامل املشجعة على              
ارتكاب تلك األفعال، وتوصي الدولة الطرف بتعزيز جهودها اليت تبذهلا ملعاجلة األسباب            

بيع والدعارة واالسـتغالل  األساسية،كالفقر والتهميش، اليت تسهم يف تعريض األطفال لل    
وينبغي عند بذل اجلهود يف جمال الوقائية إيـالء         . يف املواد اإلباحية ويف السياحة اجلنسية     

  .اهتمام خاص حلماية أكثر األطفال تعرضاً لتلك املمارسات يف مجيع أرجاء الدولة الطرف
لـى خفـض    وتعرب اللجنة عن قلقها لندرة الربامج ومحالت التوعية اليت تركز ع            )٢٢

  .الطلب على اخلدمات اجلنسية اليت تشمل استغالل األطفال
توصي اللجنة مبواجهة الطلب على اخلدمات اجلنسية الـيت تـشمل اسـتغالل               )٢٣

وجيب أن تـشمل التـدابري      . األطفال وذلك باختاذ تدابري يف جمال الوقاية واملقاضاة معا        
العامة اليت تستهدف األفراد واجملموعات الوقائية مجلة أمور من بينها تنظيم محالت التوعية    

  .الذين خيلقون الطلب يف جمال االستغالل اجلنسي لألطفال
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  بغاء األطفال    
حتيط اللجنة علماً باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ملعاجلة مسألة بغاء األطفال عن               )٢٤

ا ورد إليها مـن  ولكنها تعرب عن قلقها، مع ذلك، إزاء م     . طريق برامج تركز على الضحايا    
وكذلك تعرب  . معلومات تفيد بأن بغاء األطفال ظاهرة منتشرة ومتزايدة يف الدولة الطرف          

اللجنة عن قلقها إزاء ما ورد إليها من معلومات تفيد بأن القوانني املتصلة ببغاء األطفال قلَّما                
      والتثقيـف   تنفـذ على صعيد الواليات، وبأن املوارد املخصصة لربامج احلماية والتـدريب          

  .ال تفي باحلاجة
توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف مكافحة بغاء األطفال، سواء كان يعين              )٢٥

األطفال األجانب الذين يتم إدخاهلم البلد لالجتار هبم أو كـان يعـين بغـاء األطفـال                 
يـذ  وتوصي اللجنة، هلذا الغرض، بأن تقوم الدولة الطرف برصد إعمال وتنف         ". الداخلي"

القوانني املتعلقة مبكافحة بغاء األطفال على صعيد الواليات وبأن تنظر يف زيادة املـوارد              
  .البشرية واملالية املخصصة لربامج احلماية، مبا يشمل محالت التوعية والتدريب

  ألطفال يف إنتاج املواد اإلباحيةاستغالل ا    
 الطـرف ملكافحـة اسـتغالل    تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود اليت تبذهلا الدولة       )٢٦

األطفال يف املواد اإلباحية على الصعيد الداخلي وكظاهرة منتشرة يف مجيع أرجاء العامل معا،              
ومن ذلك عمليات التحقيق واملقاضاة العديدة اليت قامت هبا يف هذا الصدد، ولكنها تعـرب               

املـستهلكة للمـواد   عن قلقها، ألن الدولة الطرف واحدة من أكرب الدول املنتجة واملوزعة و          
اإلباحية عن األطفال يف العامل وألن عدد جرائم االنترنت اليت تورِّط األطفال يزداد بتيـسر               

  .ظهور تكنولوجيات جديدة
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )٢٧

             تعزيز إنفاذ اإلطار التشريعي القـائم بـشأن اسـتغالل األطفـال يف              )أ(
  املواد اإلباحية؛

           تكثيف اجلهود اليت تبذهلا الختاذ التدابري الـضرورية ملواجهـة سـرعة             )ب(
  تطور التكنولوجيا؛

             تعزيز التـدابري املتخـذة إلحـصاء ومـساعدة األطفـال ضـحايا               )ج(
  هذا االستغالل؛

مواصلة تعزيز التعاون الدويل ملنع استغالل األطفال يف املواد اإلباحيـة             )د(
  .اقبة عليهواملع
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  السياحة اجلنسية    
مدونـة قواعـد    "، يف تطبيق    ٢٠٠٤ترحب اللجنة بشروع الدولة الطرف، يف عام          )٢٨

وبأن اعتمـاد قـانون     " السلوك حلماية األطفال من االستغالل اجلنسي يف السفر والسياحة        
 ٢٩ شخصاً وإدانة ٥٠ قد أسفر عن اهتام أكثر من ٢٠٠٣يف عام ) PROTECT Act(احلماية 

. شخصاً من مواطين الدولة الطرف املورطني يف السياحة اجلنسية مع األطفـال يف اخلـارج              
وتعرب اللجنة عن تقديرها أيضاً لتمويل محالت ردع وتوعية عامة يف اخلارج، يف بلدان مثل               
كمبوديا وكوستاريكا والربازيل وبليز واملكسيك، تستهدف سائحي الواليات املتحدة ممـن           

غري أن ما يثري قلق اللجنة املعلومات اليت تفيد بأن       . ممارسة اجلنس مع األطفال   يسافرون بدافع   
                الدولة الطرف ال تزال ضمن البلدان الرئيسية اليت تنشأ فيهـا الـسياحة ملمارسـة اجلـنس        

 .مع األطفال

حة توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز التدابري املتخذة ملكافحة السيا            )٢٩
اجلنسية، مبا يشمل تنظيم محالت توعية ملعاجلة مواقف معينة منها االعتقاد بـأن إيـذاء               

وكذلك توصي اللجنة بـأن     . واستغالل األطفال الفقراء يف البلدان األجنبية أمر مقبول       
تتخذ الدولة الطرف تدابري إضافية ملنع السياحة اجلنسية، ال سيما بتـشجيع الـسياحة              

يم محالت توعية موجهة حتديداً للسياح، وبالتعاون عن كثـب مـع            املسؤولة وذلك بتنظ  
الشركات السياحية، ووسائط اإلعالم، واملنظمات غري احلكومية، ومنظمات اجملتمع املدين        

 .بغية مكافحة االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال بشىت أشكاله أثناء السفر والسياحة

  التبين غري القانوين    
التصديق يف اآلونة األخرية على اتفاقية الهاي املتعلقة حبماية األطفال          ترحب اللجنة ب    )٣٠

والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل، وحتيط علماً بأن وزارة اخلارجية قـد ُعيِّنـت                
ويف هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها جلـواز         . بصفتها السلطة املركزية يف هذا اخلصوص     

 إىل حتقيق الربح رخصة أداء مهام السلطة املركزية حـىت وإن            منح األشخاص الذين يسعون   
) ب(و) أ(٢كانوا ملزمني باستيفاء الشروط واملقتضيات املشار إليها يف الفقرتني الفـرعيتني            

وما يثري قلـق    .  من اتفاقية الهاي، ومن بينها الرتاهة والكفاءة املهنية واملساءلة         ٢٢من املادة   
يت تفيد بأن إمكانية التكفل بتسديد تكاليف فترة ما قبـل الـوالدة             اللجنة أيضاً املعلومات ال   

 .وغريها من التكاليف لألم البيولوجية يف اخلارج ال تزال قائمة مبوجب اللوائح احلالية

بغية تعزيز الضمانات القائمة ملنع بيع األطفال ألغراض التبين، توصـي اللجنـة               )٣١
 :الدولة الطرف مبا يلي

قية الهاي املتعلقة حبماية األطفال والتعاون يف جمال التبين على          تنفيذ اتفا   )أ(  
  الصعيد الدويل بصورة مالئمة وفعالة خلفض حاالت بيع األطفال ألغراض التبين؛
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التأكد من أن الوكاالت املعتمدة ولكن أيضا األشخاص املـصرح هلـم              )ب(
 أهداف غري أهداف الكسب؛بتنفيذ إجراءات التبين ال يسعون بأعماهلم هذه إال إىل حتقيق 

إقرار حظر صريح جلميع أشكال اإلغواء الفعلي املمكنة للحصول على            )ج(
  طفل، ومن ذلك التكفل بتسديد تكاليف فترة ما قبل الوالدة وغريها من التكاليف؛

             تكثيف اجلهود اليت تبذهلا ملنع ومعاقبة مجيع حـاالت بيـع األطفـال،              )د(
  شبكة اإلنترنت، وذلك بغض النظر عن غرض البيع؛ال سيما عن طريق 

السعي لتأمني مراعاة مبدأ مصاحل الطفل الفضلى والضمانات املكفولـة            )ه(
  يف اتفاقية الهاي يف حال التبين من بلدان غري أطراف يف اتفاقية الهاي؛

من قانون  ) باء)(١)(أ(٣٠٣بعية، كما هو مكرس يف املادة       تطبيق مبدأ الت    )و(
، لضمان تبين األطفال األمـريكيني يف       ٢٠٠٠على الصعيد الدويل الصادر يف عام       التبين  

  .الواليات املتحدة يف املقام األول

  احلظر واملسائل ذات الصلة  -٥  

  القوانني واللوائح اجلنائية أو اجلزائية املوجودة    
 ترحب اللجنة بكون الدولة الطرف قد قامت، بصفة عامة، بإعداد تشريع مناسـب             )٣٢

على املستوى االحتادي بشأن املسائل املتصلة باستغالل األطفال يف املواد اإلباحيـة، ونقـل              
وتشعر بالقلق، ألن   . األطفال من والية إىل أخرى ألغراض جنسية غري مشروعة ولالجتار هبم          

بعض التناقضات املوجودة بني التشريع القائم على مستوى االحتاد والتشريع القـائم علـى              
اليات ميكنه أن يتسبب يف خلق بعض الثغرات يف تعريف وحظر مجيع اجلرائم اليت              مستوى الو 

  :وتعرب اللجنة عن قلقها يف هذا الصدد إزاء أمور شىت من بينها ما يلي. يتناوهلا الربوتوكول
  عدم وجود قانون احتادي يعرف وحيظر بغاء األطفال يف حد ذاته؛  )أ(  
ألطفال يف املواد اإلباحية اليت تعترب جرميـة        أن األنشطة املتصلة باستغالل ا      )ب(  

  على املستوى االحتادي قد ال تعترب سوى جنحة يف بعض الواليات؛
أن حماوالت ارتكاب اجلرائم املبينة يف الربوتوكول االختياري، أو املشاركة            )ج(  

عات يف ارتكاب تلك اجلرائم بأي شكل كان، ال تقع دائماً حتت طائلة العقاب وفقاً للتشري               
  .االحتادية وتشريعات الواليات

ملا كان القانون اجلنائي أساساً من مسؤولية كل دولة، توصي اللجنـة الدولـة                )٣٣
الطرف بتعريف وحظر مجيع اجلرائم اليت يتناوهلا الربوتوكول االختياري، يف كافة أرجـاء   

ولة الطـرف   وتوصي اللجنة الد  .  من الربوتوكول االختياري   ٣ و ٢البلد عمالً باملادتني    
  :إضافة إىل ذلك مبا يلي
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تعريف بغاء األطفال وحظره على الصعيد االحتادي وصعيد الواليـات،            )أ(
   من الربوتوكول االختياري؛٣ و٢عمالً باملادتني 

إخضاع مجيع اجلرائم املنصوص عليهـا يف الربوتوكـول االختيـاري             )ب(
  صعيد االحتاد وصعيد الواليات؛لعقوبات مالئمة تأخذ يف االعتبار خطورة اجلرمية، على 

ضمان معاقبة حماولة ارتكاب اجلرائم املـشار إليهـا يف الربوتوكـول              )ج(
          مـن   ٣ مـن املـادة      ٢االختياري والتواطؤ أو االشتراك يف ارتكاهبا، وفقـاً للفقـرة           

  .الربوتوكول االختياري
م إىل اتفاقية حقـوق   وتوصي اللجنة الواليات املتحدة األمريكية كذلك باالنضما        )٣٤

  .الطفل وذلك من أجل زيادة تعزيز إطار محاية حقوق الطفل

  الوالية القضائية والتسليم    
إن اللجنة، إذ ترحب بإمكانية إقرار الدولة الطرف لوالية قضائية خارج األراضـي               )٣٥

ترتكـب  اإلقليمية بشأن جرائم السياحة اجلنسية واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية الـيت             
خارج الواليات املتحدة، تعرب عن قلقها ألن الوالية القضائية للدولة الطرف والقائمة على             
     أساس جنسية مرتكب اجلرمية، ورغم توخيها من قبل بعض القوانني االحتاديـة، كالقـانون             

18 U.S.C. منه، ال تشمل مجيع اجلرائم اليت يتناوهلا الربوتوكـول  ١٥٨٧ و١٥٨٥، الفقرتان 
وتالحظ اللجنة أيضا أن القانون االحتادي ال ينص، بصفة عامة، علـى تأكيـد              . ختيارياال

  .الوالية القضائية خارج األراضي اإلقليمية عندما تكون الضحية من مواطين الدولة الطرف
توصي اللجنة الدولة الطرف بإقرار واليتها القضائية يف مجيع احلاالت املبينـة يف               )٣٦

ية تعزيز اإلطار املتوافر ملقاضاة ومعاقبة املسؤولني عن ارتكـاب أفعـال   ، بغ٤إطار املادة  
تنطوي على بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية ويف السياحة         

وتوصي اللجنة، باإلضافة إىل ذلك، بأن تتخذ الدولة الطرف التدابري الالزمـة            . اجلنسية
وجود يف إقليمها ُيدعى أنه ارتكب يف اخلارج إحـدى          لتتمكن من مقاضاة أي شخص م     

 إن مل تقرر تسليمه إىل دولة طـرف         -اجلرائم الوارد ذكرها يف الربوتوكول االختياري       
 حىت وإن مل يكن البلد الذي ارتكبت فيه اجلرمية طرفاً يف الربوتوكول االختياري        -أخرى  

  .أو مل يكن جيرِّم تلك األفعال يف تشريعاته

  ية حقوق الضحايا األطفالمحا  -٦  

            التدابري املّتخذة حلماية حقوق ومصاحل األطفـال ضـحايا اجلـرائم احملظـورة مبوجـب                  
  الربوتوكول االختياري

ترحب اللجنة بالتدابري املتخذة، يف إطار نظام العدالة اجلنائية، حلماية األطفال ضحايا     )٣٧
ختياري، مبا يف ذلك إمكانية وصـول األطفـال إىل          اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول اال     
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األشخاص الذين يقدمون الدعم هلم؛ واللجوء إىل بدائل أخرى مىت ثبت عدم وجوب إدالء              
الطفل بالشهادة أمام احملكمة؛ واللجوء يف واليات عديدة إىل استخدام الـدوائر التلفزيونيـة        

يني يف إجراء مقابالت مع األطفـال؛       املغلقة لتسجيل شهادات األطفال؛ واللجوء إىل أخصائ      
ومع ذلك، تعـرب اللجنـة عـن قلقهـا إزاء        . واستجواهبم بطريقة تتناسب ودرجة منوهم    

املعلومات اليت تفيد بوجود حاالت قد خيضع فيها األطفال الضحايا، ال سيما ضحايا االجتار              
        ن قـوانني الواليـات    داخل الواليات املتحدة، وضحايا البغاء، للعقوبة أو قد يتم جترميهم أل          

مل ُتجمع بعد على استثناء األطفال، وبالذات األطفال املتورطني يف البغاء، مـن إجـراءات               
  .التوقيف واملقاضاة

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )٣٨
 عاماً، من ضحايا أي     ١٨ضمان عدم جترمي أو معاقبة األطفال دون سن           )أ(  

 يف الربوتوكول االختياري، بصفتهم تلك، سواء على الصعيد         جرمية من اجلرائم املذكورة   
وهلذا الغرض، توصي اللجنة بتحديد السن القـصوى        . االحتادي أو على صعيد الواليات    

   عاماً يف مجيع أرجاء البلد؛١٨  ب حلماية األطفال الضحايا
 املقام اختاذ كافة التدابري الضرورية لضمان مراعاة نظام العدالة اجلنائية يف     )ب(  

األول مصاحل الطفل الفضلى، لدى تعامله مع األطفال ضـحايا اجلـرائم املـذكورة يف               
  الربوتوكول االختياري؛

 من الربوتوكول االختياري، على     ٨ من املادة    ١العمل، يف ضوء الفقرة       )ج(  
 عاماً يف مجيع مراحل اإلجـراءات       ١٨تأمني احلماية جلميع الضحايا والشهود دون سن        

وجيب، أيضاً، أن تسترشد    . ة، سواء على الصعيد االحتادي أو على صعيد الواليات        اجلنائي
الدولة الطرف، يف هذا الصدد، مببادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن العدالة يف األمـور              

انظـر قـرار اجمللـس االقتـصادي        (املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليهـا        
  ).٢٠٠٥/٢٠واالجتماعي 

   الضحايا وإعادة إدماجهم تعايف    
حتيط اللجنة علماً مع التقدير، بأنه، وبفضل قانون محاية ضحايا االجتار باألشخاص،              )٣٩

 ومن بينـهم  -بات من املمكن لغري املواطنني من ضحايا أشكال االجتار القاسية باألشخاص            
 البقاء يف -ية  عاماً الذين أوقع هبم للقيام بعمل جنسي ألغراض جتار    ١٨األشخاص دون سن    

الواليات املتحدة األمريكية واحلصول على بعض أشكال املساعدة احلكومية كتلـك الـيت             
ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها ألن األطفال ضحايا االسـتغالل           . حيصل عليها الالجئون  

ري اجلنسي الداخلي ألغراض جتارية يفتقرون يف أحيان كثرية إىل اخلدمات الالزمة، مبا فيها توف      
املأوى املؤقت الضروري ملعافاهتم البدنية والنفسية وإلعادة إدماجهم يف اجملتمع، يف حني تتاح             

وتعـرب اللجنـة،    . بعض اخلدمات لألطفال ضحايا االجتار باألشخاص من بلدان أخـرى         
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باإلضافة إىل ذلك، عن قلقها إزاء ما ورد إليها من معلومات تفيد بأن األجانـب ضـحايا                 
نسي التجاري قد يتعرضون، يف بعض احلاالت، لإلبعاد لعدم تـصنيفهم مـن             االستغالل اجل 
  .ضحايا اجتار

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )٤٠
ضمان توفري اخلدمات املالئمة جلميع األطفال ضحايا اجلرائم اليت يشري            )أ(  

ادة إدماجهم  إليها الربوتوكول االختياري، ذكورا وإناثا، مبا يشمل اخلدمات الالزمة إلع         
 ٩ من املـادة     ٣الكامل يف اجملتمع وتعافيهم البدين والنفسي التام، وفقاً ملا ورد يف الفقرة             

  من الربوتوكول االختياري؛
ضمان عدم إبعاد األطفال األجانب ضحايا اجلـرائم املـشار إليهـا يف               )ب(  

وينبغي، . والنفسيةالربوتوكول االختياري، بل توفري اخلدمات الضرورية ملعافاهتم البدنية         
مىت اعُترب أن العودة إىل بلد املنشأ متثل أفضل خيار ملصلحة الطفل، تقييم الوضع يف بلـد       

  املنشأ، مبا يف ذلك البيئة األسرية إن أمكن، تقييماً مالئماً؛
اختاذ التدابري الضرورية لضمان توفري التـدريب املناسـب، ال سـيما              )ج(  

شخاص العاملني مع األطفال ضحايا اجلـرائم احملظـورة         التدريب القانوين والنفسي، لأل   
  من الربوتوكول االختياري؛) ٤(٨وجب الربوتوكول، وفقاً للمادة مب

ضمان متكني مجيع األطفال ضحايا اجلرائم املـذكورة يف الربوتوكـول             )د(  
االختياري من اللجوء إىل اإلجراءات املناسبة، بدون متييز، للمطالبـة بـالتعويض عـن              

 مـن  ٩ من املادة ٤ضرار اليت حلقت هبم من األشخاص املسؤولني قانوناً، وفقاً للفقرة          األ
  . الربوتوكول االختياري

  املساعدة والتعاون الدوليان  -٧  
ترحب اللجنة ملسامهة الدولة الطرف مسامهة كبرية يف مكافحة االجتار بالبشر على              )٤١

ثناء احلوار الذي دار احلول بشأن التعـاون        كما ترحب باملعلومات املقدمة أ    . الصعيد الدويل 
بني والية نيومكسيكو ووالية شيواوا املكسيكية، الذي ُيعد من املمارسات اجليدة يف جمـال              

  .مكافحة االجتار بالبشر
توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز التعاون الدويل وذلـك بوضـع               )٤٢

مع إيالء االهتمام الواجب ملنع بيع األطفـال        ترتيبات متعددة األطراف وإقليمية وثنائية      
وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية ويف السياحة اجلنسية، والكشف عن            
املسؤولني عن ارتكاب تلك األفعال والتحقيق معهم ومقاضـاهتم ومعاقبتـهم، عمـالً             

ام يف مصلحة الطفل    وينبغي أن تكون هذه الترتيبات على الدو      . بالربوتوكول االختياري 
  .الفضلى وأن تراعي املعايري الدولية حلقوق اإلنسان
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وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاوهنا مع وكاالت وبرامج األمـم              )٤٣
املتحدة، مبا يشمل الربامج األقاليمية، ومع املنظمات غري احلكومية، بغية وضـع تـدابري              

            تياري على النحـو الواجـب وتنفيـذ تلـك         هتدف إىل تطبيق أحكام الربوتوكول االخ     
  .التدابري وتقييمها

وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا على تعزيز التعاون الـدويل بغيـة معاجلـة                )٤٤
األسباب اجلذرية، كالفقر والتخلف وضعف القدرة املؤسسية، اليت تـسهم يف تعـريض             

ل األطفال يف املـواد اإلباحيـة ويف        األطفال ملخاطر بيع األطفال وبغاء األطفال واستغال      
  .السياحة اجلنسية

  املتابعة والنشر  -٨  

  املتابعة    
توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هـذه               )٤٥

التوصيات تنفيذاً كامال، ومن ذلك إحالتها إىل الـوزارات والوكـاالت املختـصة وإىل            
 وسلطات الواليات للنظر فيها على النحـو الواجـب واختـاذ            الربملان وجملس الشيوخ  
  .إجراءات إضافية بشأهنا

  النشر    
توصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف على نطاق واسعٍ، مبا يف ذلك عن طريـق                 )٤٦

، التقرير والردود اخلطية املقدمة من الدولة الطرف        )على سبيل املثال ال احلصر    (اإلنترنت  
اليت اعتمدهتا اللجنة، كيما يطلع عليهـا  ) املالحظـات اخلتامية(صلة والتوصيات ذات ال  

اجلمهور العام، ومنظمات اجملتمع املدين، وجمموعات الشبيبة، والفئات املهنية، واألطفال،          
          هبدف إثارة النقاش حول الربوتوكول االختياري وزيادة الوعي بـه وتنفيـذ أحكامـه              

  .ورصد تطبيقه

  القادمالتقرير   -٩  
، أن تـدرج    ١٢ من املـادة     ٢تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف، عمالً بالفقرة          )٤٧

معلومات إضافية عن تنفيذ الربوتوكول االختياري يف تقريرها الدوري القادم الذي ينبغي            
  .٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٣تقدميه حبلول 

              األطفـال يف  الربوتوكـول االختيـاري املتعلـق بإشـراك         : مجهورية كوريـا    -٢٧
  النـزاعات املسلحة

             / أيـار  ٢٣املعقـودة يف    ) CRC/C/SR.1322( ١٣٢٢ نظرت اللجنة، يف جلـستها      )١
، يف التقرير األّويل جلمهورية كوريا املقدم مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق       ٢٠٠٨مايو  
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             ، واعتمـدت، يف    )CRC/C/OPAC/KOR/1(بإشراك األطفـال يف النــزاعات املـسلحة         
، املالحظـات   ٢٠٠٨يونيـه   / حزيران ٦، املعقودة يف    )CRC/C/SR.1342( ١٣٤٢جلستها  

  .اخلتامية التالية

  مقدمة  -ألف   
ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األوَّيل مبوجب الربوتوكول االختياري            )٢

، والـذي يقـدم     CRC/C/OPAC/KOR/Q/1/Add.1)(والردود اخلطية على قائمة املـسائل       
معلومات إضافية عن التدابري التشريعية واإلدارية وغريها من التدابري املطبقـة يف مجهوريـة              

ولكن اللجنة تأسف ألن وفد     . كوريا فيما يتعلق باحلقوق اليت يكفلها الربوتوكول االختياري       
  .ناءالدولة الطرف تنقصه بعض املعلومات الضرورية إلجراء حوار ب

وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بضرورة قراءة هذه املالحظات اخلتامية باالقتران مـع              )٣
 ١٥مالحظاهتا اخلتامية السابقة اليت اعتمدهتا بشأن التقرير الدوري الثاين للدولة الطـرف يف              

، واملالحظات اخلتامية املعتمـدة بـشأن       )CRC/C/15/Add.197 (٢٠٠٣يناير  /كانون الثاين 
اسـتغالل   األطفال و  وبغاءر األويل مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال         التقري

  .٢٠٠٨يونيه / حزيران٦، يف )CRC/C/OPSC/KOR/CO/1 (املواد اإلباحيةاألطفال يف 

  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
  :تالحظ اللجنة مع التقدير ما يلي  )٤

التـصديق علـى الربوتوكـول      اإلعالن الذي أصدرته الدولة الطرف بعد         )أ(  
االختياري لإلفادة بأن احلد األدىن لسن التجنيد الطوعي يف القوات املسلحة الوطنية الكورية             

   عاماً؛١٨هو 
 من قانون اخلدمـة العـسكرية يف كـانون          ١٤ من املادة    ١تعديل الفقرة     )ب(  
طوعي يف اخلدمة   ، وهو التعديل الذي رفع احلد األدىن لسن التجنيد ال         ٢٠٠٤ديسمرب  /األول

   سنة؛١٨ إىل ١٧العسكرية الفعلية من 
تعديل النظام األساسي للقوات اجلوية بإلغاء احلكم الذي يسمح بإشـراك             )ج(  

   سنة يف الرتاع املسلح؛١٨األشخاص الذين تقل سنهم عن 
  .٢٠٠٦إنشاء مركز رصد حقوق الطفل يف عام   )د(  

  :لصكوك التالية أو انضمامها إليهاوترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على ا  )٥
الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغـاء األطفـال واسـتغالل        )أ(  

  ؛ ٢٠٠٤سبتمرب /األطفال يف املواد اإلباحية، يف أيلول
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الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز            )ب(  
  ؛٢٠٠٦بر أكتو/ضد املرأة، يف تشرين األول

               /نظام روما األساسي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة يف تـشرين الثـاين               )ج(  
  .٢٠٠٢نوفمرب 

وعالوة على ذلك، ُتالحظ اللجنة مع التقدير أنشطة الدولة الطرف يف جمال التعاون               )٦
كهم يف  الدويل، مبا يف ذلك توفري الدعم املايل للعمل على محاية األطفال الذين يـتم إشـرا               

  .الرتاعات املسلحة

  تدابري التنفيذ العامة  -١  

  النشر والتدريب    
فيما ُترحب اللجنة مبختلف املبادرات اليت اختذهتا اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف              )٧

كوريا من أجل تعزيز التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية ومن أجل تثقيف               
ف لعدم تزويدها بأية معلومات من جانب الدولة الطرف خبصوص          اجلمهور بوجه عام، َتأسَ   

نشر املعلومات والتدريب املتصلَْين باملسائل املشمولة بالربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك، يف 
  .مناهج املدارس العسكرية ويف برامج تدريب العاملني يف جمال حفظ السالم قبل نشرهم

، بأن تكفل إدراج    ٦ من املادة    ٢وء الفقرة   توصي اللجنة الدولة الطرف، يف ض       )٨
مبادئ وأحكام الربوتوكول يف مناهج املدارس العسكرية ونشرها على نطاق واسـع يف             
أوساط عامة اجلمهور واملوظفني احلكوميني، وكذلك املوظفني العسكريني والعـاملني يف           

  .عالماملناسبة، مبا يف ذلك وسائط اإل  جمال حفظ السالم، عن طريق الوسائل 
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع برامج منهجية لرفع مـستوى الـوعي               )٩

والتثقيف والتدريب على أحكام الربوتوكول االختياري جلميع الفئات املهنية ذات الصلة           
العاملة مع األطفال ومن أجلهم، مبا يف ذلك اهليئات العاملة مع األطفال ملتمسي اللجوء              

افدين من بلدان متضررة بالرتاعات املسلحة، كاملوظفني الصحيني        واألطفال الالجئني الو  
  .والباحثني االجتماعيني، واملدرسني، واحملامني، والقضاة واملوظفني يف جمال اهلجرة

  مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان    
 والرامي ٢٠٠٨فرباير / شباط ٢٠ُترحب اللجنة بقرار الدولة الطرف الذي اختذته يف           )١٠
احلفاظ على استقاللية اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف كوريا، وُتالحظ مع التقدير أن             إىل  

          اللجنة املذكورة خمتصة لرصد انتهاكات حقوق األطفال الفردية على أيدي أعوان الدولـة،            
ولكن اللجنة تأسف لعدم وجود شعبة حقوق الطفل داخل اللجنة          . مبا يف ذلك أفراد اجليش    

             ة حلقوق الطفل يف كوريا تعمل على رصد وتعزيز الربوتوكـول االختيـاري علـى              الوطني
  . النحو املناسب
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توصي اللجنة الدولة الطرف، كما سبق أن فعلت يف مالحظاهتا اخلتامية بـشأن               )١١
، مبواصلة كفالة تزويد اللجنة     )١٨، الفقرة   CRC/C/15/Add.197(التقرير الدوري الثاين    

 حلقوق اإلنسان يف كوريا باملوارد البشرية واملالية الالزمة اليت ُتمكنها من إنـشاء              الوطنية
شعبٍة حلقوق الطفل لرصد تنفيذ الربوتوكول االختياري وتعزيزه بطريقة مالئمة واختـاذ            

  .تدابري لرفع مستوى الوعي بغية زيادة التعريف هبا وتيسري إمكانية رجوع األطفال إليها

  ائل املتصلة بهاحلظر واملس  -٢  

  التشريع    
 ١ على الفقرة    ٢٠٠٤ديسمرب  /ُترحب اللجنة بالتعديل الذي اُدخل يف كانون األول         )١٢

  ١٧ من القانون العسكري هبدف رفع احلد األدىن لسن التجنيد الطوعي مـن              ١٤من املادة   
ـ              .  سنة ١٨إىل   د لكن تظل اللجنة قلقة إزاء عدم وجود أية أحكام خاصـة ُتجـرِّم التجني

  . سنة١٨اإلجباري أو اإلشراك يف األعمال القتالية بالنسبة لألشخاص الذين تقل سنهم عن 
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )١٣

أن حتظر يف قانوهنا بشكل صريح انتهاك الربوتوكول االختيـاري فيمـا      )أ(  
  يتعلق بتجنيد األطفال وإشراكهم يف األعمال القتالية؛

جام كافة تشريعاهتا مع أحكام الربوتوكـول االختيـاري         أن تضمن انس    )ب(  
  انسجاماً كلياً؛

املدونات القانونية العسكرية والكتيبات العسكرية      أن تضمن توافق مجيع     )ج(  
  .وغريها من التوجيهات العسكرية مع الربوتوكول االختياري نصاً وروحاً

  الوالية القضائية    
  لي للدولة الطرف ينصُّ علـى ممارسـة الواليـة   بكون التشريع احمل ُترحب اللَّجنة  )١٤

          سـنة يف القـوات   ١٥القضائية خارج اإلقليم فيما يتعلق بتجنيد أطفال تقل سـنهم عـن       
  .أو اجملموعات املسلحة

بغية تعزيز التدابري الوطنية الدولية الرامية إىل منع جتنيد األطفـال يف القـوات                )١٥
ة واستخدامهم يف األعمال القتالية، توصي اللجنة الدولـة         املسلحة أو اجملموعات املسلح   

الطرف بأن تنظر يف مسألة توسيع الوالية القضائية خارج اإلقليم بالنسبة جلرمييت جتنيـد              
األطفال وإشراكهم يف األعمال القتالية، وذلك بطرق منها الدخول يف اتفاقـات ثنائيـة              

  .ومتعددة األطراف
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  ة اإلدماجاحلماية والتعايف وإعاد  -٣  

  التدابري املتخذة حلماية حقوق الضحايا من األطفال    
فيما تالحظ اللجنة موقف الدولة الطرف ومؤداه أن األطفال الوافدين من مجهورية              )١٦

كوريا الشعبية الدميقراطية ال ُيعتربون ملتمسي جلوء، وأنه مل ُيبلغ حىت اآلن عن أيـة حالـة                 
ولة الطرف، فهي تظل قلقة إزاء غياب آلية للتعـرف          ألطفال غري مصحوبني وصلوا إىل الد     

           على األطفال ملتمسي اللجوء وعلى األطفال الالجئني الذين رمبا يكونـون قـد ُجنِّـدوا               
ستراتيجية خاصة إلنعاشهم اجلسدي    مال قتالية، كما تأسف لعدم وجود ا      أو اسُتعملوا يف أع   

ظ اللجنة أيضاً بقلقٍ النسبة الضئيلة جـدا مـن          وُتالح. والنفسي وإعادة إدماجهم يف اجملتمع    
طلبات اللجوء اليت قبلتها الدولة الطرف، مبا يف ذلك الطلبات اليت قدمها أطفال قدموا مـن                

  .مناطق تشهد نزاعات
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )١٧

إدخال آلية ُتمكن من التعرف املنهجي يف أبكر وقت ممكن على األطفال              )أ(  
جئني وملتمسي اللجوء الوافدين إىل مجهورية كوريا والذين رمبا يكونون قد ُجنِّدوا أو             الال

  ؛اسُتعملوا يف أعمال قتالية يف اخلارج
تقييم حالة هؤالء األطفال بعناية ومّدهم فـوراً باملـساعدة املتعـددة              )ب(  

إدمـاجهم يف  االختصاصات اليت تراعي ثقافتهم، من أجل تعافيهم بدنياً ونفسياً وإعـادة   
   من الربتوكول االختياري؛٦ من املادة ٣اجملتمع وفقاً للفقرة 

العمل بصورة منهجية على مجع بيانات عن األطفال الالجئني وملتمسي            )ج(  
اللجوء املشمولني بواليتها القضائية الذين رمبا يكونون قد ُجنِّدوا أو اسُتخِدموا يف أعمال             

  قتالية يف بلداهنم األصلية؛
  .تضمني تقريرها القادم معلومات عن التدابري املعتمدة يف هذا الصدد  )د(  

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالنظر يف حاالت الضعف اخلاصـة لـدى               )١٨
   األطفال الوافدين من مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية الذين رمبا يكونون قد ُجنِّـدوا             

            م تدابري محاية ومساعدة خاصـة، مـع مراعـاة         أو اسُتخدموا يف أعمال قتالية، ومنحه     
الـذي  ) ٢٠٠٥(٦ االختياري والتعليق العام رقم       من الربوتوكول  ٦ من املادة    ٣الفقرة  

. اعتمدته اللجنة بشأن معاملة األطفال غري املصحوبني واملنفصلني خارج بلداهنم األصلية          
ابري الضرورية لضمان عدم تعـرض      كما حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التد        

          األطفال الوافدون من مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، الذين رمبا يكونون قد ُجنِّدوا           
أو اسُتخدموا يف أعمال قتالية والذين يلتمسون احلماية من الدولـة الطـرف، لإلعـادة       

  .القسرية إىل بلدهم
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  املساعدة والتعاون الدوليان  -٤  

  اون الدويلالتع    
ُتِشيد اللجنة بالدولة الطرف ملا تقدمه من دعم مايل لألنـشطة الثنائيـة واملتعـددة           )١٩

  .األطراف الرامية إىل محاية ودعم األطفال الذين شاركوا يف نـزاع مسلح
تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة أنشطتها يف جمال التعاون الدويل، مبـا      )٢٠

كما . ايل لألنشطة الرامية إىل محاية األطفال يف الرتاعات املسلحة        يف ذلك توفري الدعم امل    
توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف تفصيل البيانات املالية املتصلة باملساعدة املُقدَّمة من 
وكالة التنمية الدولية الكورية من أجل السماح بتقييم ومراقبة نفقات املساعدة املوجهـة             

  .ألطفال الذين أشركوا يف نزاعات مسلحةإىل األطفال، وخاصة ا

  صادرات األسلحة واملساعدة العسكرية    
فيما ُترحب اللجنة بتشريع الدولة الطرف وبراجمها من أجـل مراقبـة صـادرات                )٢١

األسلحة الصغرية والذخائر، يساورها القلق إزاء عدم وجود تشريع خاص حيظر التصدير إىل             
 عاماً مشاركة مباشرة يف أعمال قتالية كأفراد        ١٨وا سن   بلدان يشارك فيها أشخاص مل يبلغ     

  .من قواهتا املسلحة أو يف مجاعات مسلحة خمتلفة عن قواهتا املسلحة
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسن تشريعاً ذا صلة باملوضوع هبدف حظـر               )٢٢

 شـهدت   جتارة األسلحة الصغرية واخلفيفة مع بلدان تعاين حالياً من نزاعات مسلحة أو           
ويف هذا السياق، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن . مؤخراً نزاعات رمبا شارك فيها أطفال

تشري يف تقريرها الدوري املقبل إىل التغيريات اليت أدخلتها على قانوهنا احمللي وكيف أسهم 
  .تنفيذ هذه التغيريات يف وقف بيع األسلحة الصغرية لتلك البلدان

  املتابعة والنشر  -٥  
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان التنفيذ الكامـل          )٢٣

للتوصيات احلالية، ومن بني هذه التدابري تبليغ تلك التوصيات، حـسب االقتـضاء، إىل       
الوزارات املعنية وأعضاء اجلمعية الوطنية وجملس الدولة ووزارة الـدفاع والـسلطات            

  .على النحو املالئم وتعمل هبا يف املستقبلاإلقليمية، حىت تنظر فيها 
 االختيـاري،   الربوتوكول من ٦ املادة   من ٢ إىل ذلك، ويف ضوء الفقرة       إضافةو  )٢٤

 الطرف واملالحظات اخلتامية اليت     الدولة التقرير األويل الذي قدمته      بوضعتوصي اللجنة   
لـوعي بـالربوتوكول     النقـاش وا   توليد بغية   ،جلمهوريف متناول عامة ا   اعتمدهتا اللجنة   

  .االختياري وتنفيذه ورصده
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 الدولة الطرف أن تدرج املزيـد       من تطلب اللجنة    ،٨ املادة   من ٢ للفقرة   وفقاًو  )٢٥
تقريرها املوّحد الذي يضم التقريـرين      من املعلومات عن تنفيذ الربوتوكول االختياري يف        

 منها، وحيل   ٤٤ للمادة طبقاًاتفاقية حقوق الطفل،     الدوريني الثالث والرابع املقدم مبوجب    
  .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٩موعد تقدميه يف 

حقوق الطفـل املتعلـق ببيـع       الربوتوكول االختياري التفاقية    : مجهورية كوريا   -٢٨
  وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيةاألطفال 

     ، املعقـودة  )CRC/C/SR.1323انظـر الوثيقـة     (١٣٢٣نظرت اللجنة، يف جلستها       )١
ــار٢٣يف  ــايو / أي ــا   ٢٠٠٨م ــة كوري ــن مجهوري ــدم م ــر األويل املق ، يف التقري

(CRC/C/OPSC/KOR/1)     انظر الوثيقة    (١٣٤٢، واعتمدت، يف جلستهاCRC/C/SR.1342 (
  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٨يونيه / حزيران٦املعقودة يف 

  مقدمة    
 ردودها على قائمة املـسائل    لطرف تقريرها األويل، وب   ترحب اللجنة بتقدمي الدولة ا      )٢

(CRC/C/OPSC/KOR/Q/1/Add.1)     إال أهنا تعرب عن أسفها     . اليت قدمتها يف الوقت املناسب
  .يفتقر إىل بعض املعلومات الالزمة إلجراء حوار بناء  وفد الدولة الطرفألن
حظـات اخلتاميـة مقترنـة      وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه املال          )٣

 كانون  ١٥مبالحظاهتا اخلتامية السابقة املعتمدة بشأن التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف يف            
 ٦ومع املالحظات اخلتاميـة الـيت اعتمـدهتا يف       (CRC/C/15/Add.197) ٢٠٠٣يناير  /الثاين

ختيـاري املتعلـق     بشأن التقرير األويل املقدم يف إطار الربوتوكول اال        ٢٠٠٨ يونيه/حزيران
  .  (CRC/C/OPAC/KOR/CO/1)   األطفال يف الرتاعات املسلحة اشتراكب

  املبادئ التوجيهية العامة  -ألف   

  اجلوانب اإلجيابية  -١  
 :تالحظ اللجنة مع التقدير اعتماد ما يلي من تدابري تشريعية وغريها من التدابري  )٤

 ٢٠٠٠ الـصادر يف عـام       قانون محاية األحداث من االستغالل اجلنسي،       )أ(  
  بصيغته املعدلة؛

قانون املعاقبة على القوادة ألغراض البغاء وما يرتبط هبا من أفعال، الصادر              )ب(  
 ؛٢٠٠٤يف عام 

  ؛٢٠٠٤قانون منع البغاء ومحاية الضحايا، الصادر يف عام   )ج(  
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             التعديل على القانون املدين الذي قضى برفع احلـد األدىن لـسن الـزواج       )د(  
   سنة؛١٨إىل 

  .التدابري الشاملة املتعلقة بالبيئة املضرة بالشباب  )ه(  
  :وترحب اللجنة أيضاً مبا يلي  )٥

  ؛٢٠٠٦إنشاء مركز رصد حقوق الطفل، يف عام   )أ(  
القانون  عمالً ب٢٠٠١ يف عام ١٣٦٦استحداث خط املساعدة اهلاتفي رقم     )ب(  

  .اية الضحايااملتعلق مبعاقبة اجلرائم اجلنسية ومح
وتثين اللجنة كذلك على الدولة الطرف النضمامها إىل الربوتوكـول االختيـاري              )٦

اتفاقيـة  ؛ والتوقيع علـى  ٢٠٠٦التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف عام      
علـى بروتوكــول منـع االجتـار         و األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛      

 وخباصـة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه؛ وبروتوكول مكافحة هتريب          باألشخاص،
املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة             

  .٢٠٠٠عرب الوطنية لعام 

  البيانات  -٢  

  مجع البيانات    
ة يف تقرير الدولة الطرف والـردود علـى       ترحب اللجنة بالبيانات اإلحصائية املقدم      )٧

قائمة املسائل، ومن ذلك البيانات املتعلقة باألطفال ضحايا االستغالل اجلنـسي واألطفـال             
املتورطني يف البغاء ومقاضاة اجلناة، لكنها تأسف ألن هذه البيانات غري مصنفة حبسب اجلنس         

ن األطفال ضـحايا االجتـار      كما تأسف اللجنة لعدم توفر معلومات إحصائية ع       . أو العمر 
بالبشر، على الرغم من أن االجتار باألطفال وفقاً للمعلومات املتاحة أمام اللجنة، ميثل مشكلة              

وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عدم توفر التنسيق الواضح بـني            . تؤثر يف الدولة الطرف   
  . الوزارات احلكومية فيما يتعلق جبمـع البيانات وحتليلها

 يف إطار هيئة حكومية مركزية مبا       صي اللجنة بوضع نظام شامل جلمع البيانات      تو  )٨
بغاء األطفال واسـتغالل    يكفل العمل بصورة منهجية على مجع وحتليل البيانات املتعلقة ب         

لكوهنا تتيح أدوات   ،  صنَّفة حسب فئات منها العمر واجلنس     ، امل األطفال يف املواد اإلباحية   
وينبغي أن تشمل هذه البيانات أيضاً معلومات       .  السياسة العامة  أساسية لقياس مدى تنفيذ   

ـ   عن عدد املالحقات القضائية واإلدانات       ـ    ذات الصلة هب             وفقـاً   صنفةذه اجلـرائم، م
  .لطبيعة اجلرمية
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  تدابري التنفيذ العامة  -٣  

  التشريعات    
وتوكول االختياري  تالحظ اللجنة بأسف أن التشريع الوطين، بالرغم من تساوي الرب           )٩

يف قوته ومفعوله للقوانني احمللية السارية، ال ميتثل أحكام الربوتوكول امتثاالً كامالً، ومن ذلك 
  .على سبيل املثال يف جمايل بغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )١٠
  مة تشريعاهتا الوطنية مواءمة تامة مع أحكـام       واءاختاذ التدابري الالزمة مل     )أ(  

  ؛الربوتوكول االختياري
              توفري التدريب بصورة منهجية للقـضاة واحملـامني يف جمـال أحكـام              )ب(  

  .الربتوكول االختياري

  خطة العمل الوطنية    
) ٢٠٠٦-٢٠٠٢(تالحظ اللجنة اعتماد اخلطة األساسية اخلماسية حلماية الـشباب      )١١

، لكنها تعرب عن    )٢٠١١-٢٠٠٧(وخطة العمل الوطنية حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها        
قلقها ألنه ما من خطة من هاتني اخلطتني تتضمن استراتيجيات وبرامج تتصل علـى وجـه                

  .التحديد بالربوتوكول االختياري
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج تنفيذ االلتزامات احملددة الناشـئة عـن               )١٢

الربوتوكول يف استراتيجياهتا وبراجمها الوطنية، بالتشاور والتعاون مع أصحاب املـصلحة           
املعنيني، آخذة يف اعتبارها اإلعالن وبرنامج العمل املعتمدين يف املـؤمتر العـاملي األول              

                 يف اسـتكهومل ملكافحة االستغالل اجلنسي التجـاري لألطفـال الــذي عقــد يف             
 وااللتزام العاملي املعتمد يف املؤمتر العاملي الثاين ملكافحة االستغالل اجلنـسي           ،١٩٩٦عام  

  .٢٠٠١التجاري لألطفال الذي عقد يف يوكوهاما يف عام 

  التنسيق والتقييم    
كتـب رئـيس    املعنية بتنسيق سياسات الطفل التابعة مل     اللجنة  ترحب اللجنة بإنشاء      )١٣

جترييب مدته ثالث سنوات،    قوق الطفل، كمشروع    ، ومركز رصد ح   ٢٠٠٤ عام   يف الوزراء
، لكنها ال تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود آلية دائمة عملية إلتاحة إمكانية              ٢٠٠٦يف عام   

  . التنسيق الفعال بني خمتلف املؤسسات املعنية بتنفيذ الربوتوكول االختياري
نفيذ الربوتوكـول   توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن التنسيق الفعال يف ت           )١٤

وإضافة إىل ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تّزود مركز رصد حقوق            . االختياري



CRC/C/48/3 

GE.09-46349 84 

، وأن تنظر يتمكن من العمل بشكل كاملالطفل مبا يكفي من املوارد البشرية واملالية حىت        
  .يف جعله آلية دائمة مسؤولة عن تقييم مدى تنفيذ الربوتوكول االختياري

  بالنشر والتدري    
تالحظ اللجنة مع التقدير اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف للتوعية باملسائل املشمولة              )١٥

بالربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك من خالل إطالق محالت إعالمية عديدة وتنظيم الكثري             
ن بيد أ . من احللقات الدراسية فيما يتصل ببغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية           

اللجنة ال تزال تشعر بالقلــق ألن الفـئات املهنية ذات الصلة ال تتلقى تـدريباً مالئمـاً                
بصورة منهجية يف مجيع جماالت الربوتوكول االختياري، وألن درجـة التوعيـة ال تـزال               

  .منخفضة بني صفوف هذه الفئات املهنية وكذلك اجلمهور عامة
 موارد كافية وخمصَّـصة إلتاحـة املـواد         توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفِّر       )١٦

 مبا يف ذلك،   ، جلميع الفئات املهنية املعنية    ، يف كل بقعة من أراضيها،     والدورات التدريبية 
أفراد الشرطة واملدَّعون العامون والقضاة واملوظفون الطبيون وغريهم من املهنيني املعنيني           

  .بتنفيذ الربوتوكول االختياري
 من الربوتوكول، توصـي     ٩ من املادة    ٢ك، ويف ضوء الفقرة     وباإلضافة إىل ذل    )١٧

اللجنة الدولة الطرف بالترويج ألحكام الربوتوكول االختياري على نطاق واسع، وخباصة           
لدى األطفال وأسرهم، ومن خالل جماالت منها املناهج املدرسية، ومحالت إذكاء الوعي            

يب على التـدابري الوقائيـة واآلثـار        على املدى الطويل، مبا فيها وسائط اإلعالم والتدر       
ويف هذا الـصدد، ينبغـي      . الضارة جلميع اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول االختياري       

  .تشجيع مشاركة اجملتمع احمللي وبوجه خاص األطفال

  ختصيص املوارد    
 معلومات حمددة عن امليزانيـة املخصـصة        لعدم تقدمي الدولة الطرف   تأسف اللجنة     )١٨
  .الربوتوكول االختيارياجملاالت املختلفة املشمولة بذ لتنفي
ختصيص موارد كافيـة    أن تضمن   تشجع اللجنة الدولة الطرف على العمل على          )١٩

بأن توفر، على وجه اخلـصوص،      الربوتوكول االختياري،   لتنفيذ مجيع اجملاالت املشمولة ب    
إىل منع وقوع اجلـرائم الـيت       برامج هتدف   املوارد البشرية واملالية الالزمة لوضع وتنفيذ       

يشملها الربوتوكول االختياري والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها وتوفري احلماية للضحايا          
  .والعمل على تعافيهم بدنياً ونفسياً واجتماعياً وإعادة إدماجهم يف اجملتمع

  املؤسسات املستقلة    
، بـأن   ٢٠٠٨فرباير  /ط شبا ٢٠ترحب اللجنة بقرار الدولة الطرف الذي اختذته يف           )٢٠

حتافظ على استقاللية اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف كوريا، وتالحظ مع التقدير أن هذه              
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بيـد أن   . اللجنة تتمتع بصالحيات لرصد انتهاكات موظفي الدولة للحقوق الفردية لألطفال         
 شأهنا أن   اللجنة تأسف لعدم وجود شعبة حلقوق األطفال داخل هذه اللجنة الوطنية واليت من            

  .تتيح رصد الربتوكول االختياري وتعزيزه بصورة كافية
إن اللجنة، إذ تكرر ما ذكرته سابقاً يف مالحظاهتا اخلتامية بشأن التقرير املرحلي               )٢١

، توصي الدولة الطـرف بـأن       )CRC/C/15/Add.197 من الوثيقة    ١٨انظر الفقرة   (الثاين  
ية الالزمة للجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان مبـا         تواصل ضمان توفري املوارد البشرية واملال     

ميكنها من إنشاء شعبة حلقوق األطفال لرصد الربوتوكول االختياري وتعزيـزه بـصورة             
كافية واختاذ تدابري إلذكاء الوعي هبدف التوصل إىل زيادة إبراز مكانة األطفال وتعزيـز              

  .إمكانية وصول األطفال إليها

          ٢ و ١الفقرتـان   (طفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية       منع بيع األطفال وبغاء األ      -٤  
  )٩من املادة 

   الربوتوكول االختيارياحملظورة مبوجباجلرائم وقوع التدابري املعتمدة ملنع     
تتعلق بقوانني منـع     وضع مواد تروجيية  ترحب اللجنة مببادرات العمل الوقائي، مثل         )٢٢

لالفتقار إىل وثائق وحبوث بشأن     لكنها تأسف    ، يف املواد اإلباحية   واستغاللـهمبغاء األطفال   
استغالهلم األسباب اجلذرية لالستغالل اجلنسي لألطفال وطبيعته ومدى انتشاره، مبا يف ذلك            

  .يف املواد اإلباحيةوبغـاء يف ال
تشجع اللجنة الدولة الطرف على إجراء املزيد من البحوث اليت تراعي املساواة              )٢٣
لالستغالل اجلنـسي لألطفـال      اجلنسني والقيام مبزيد من التوثيق لألسباب اجلذرية         بني

لكي يتـسىن    ، مبا يف ذلك استغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية،         وطبيعته ومدى انتشاره  
وضع تدابري وقاية ذات صلة بالتعاون مع مجلة منظمات، من بينها، اليونيسيف ومنظمـة              

وتوصي اللجنـة أيـضاً   . ظمة الدولية للهجرة ومنظمات اجملتمع املدين   العمل الدولية واملن  
  .الدولة الطرف بأن توفر موارد خمصصة يف امليزانية للتدابري الوقائية

، كجزء  ٢٠٠٤اليت اُتخذت يف عام     " مدرسة جون "وتالحظ اللجنة املبادرة املعنونة       )٢٤
فرقة العمل املعنية بالقضاء علـى      ا  من خطة منع االجتار بالبشر ألغراض جنسية، اليت وضعته        

 واليت حيكم مبقتضاها على الرجال الذين استغلوا أطفاالً ألغراض البغاء أو يشتبه بـأهنم            البغاء
وتعرب اللجنة عن قلقها من أن إعفـاء        . فعلوا ذلك، باخلضوع لربنامج إعادة تأهيل إلزامي      

هم يف الربنامج، قد يضعف مـن       مرتكيب هذه األعمال من العقوبة اجلنائية يف حالة مشاركت        
  .املفعول الرادع للقانون القائم الذي جيرم مراودة البغايا وبوجه خاص األطفال ضحايا البغاء

حتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة وتعزيز جهودها إلعادة تأهيل مـرتكيب              )٢٥
يع يف  اجلرائم اجلنسية على النحو املنصوص عليه يف الربوتوكول االختيـاري والتـشج           
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الوقت نفسه على تطبيق التشريعات القائمة اليت جتّرم استغالل األطفال ألغراض البغـاء             
  .وإنفاذها بصرامة

مجهورية كوريا مدرجة يف قائمة البلدان اليت تنتـهك  "وتعرب اللجنة عن قلقها ألن    )٢٦
" رييبـاس كحقوق اإلنسان لألطفال يف الدول اجلزرية الواقعة يف جنوب احمليط اهلادئ، مثل             

الفريق اخلاص املعين مبكافحـة     وتالحظ اللجنة إنشاء    ).  من تقرير الدولة الطرف    ٧٤الفقرة  (
البغاء يف اخلارج بالشراكة مع مكتب املدعي العام والوكالة الوطنية للسياسات، لكنها تأسف             

  .السياحة لغرض ممارسة اجلنس مع األطفاللعدم وجود استراتيجيات عملية ملكافحة 
            صي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري أخرى ملنع الـسياحة اجلنـسية،             تو  )٢٧

وينبغـي  . وال سيما بتخصيص أموال إضافية إلطالق محالت عامة حتقيقاً هلـذا الغـرض      
كذلك أن تعمل الدولة الطرف، عن طريق السلطات املختصة، على تعزيز التعاون مـع              

كومية ومنظمات اجملتمع املدين بغية تشجيع الـسياحة        صناعة السياحة واملنظمات غري احل    
املسؤولة وذلك بنشر مدونة قواعد السلوك ملنظمة السياحة العاملية بني صفوف مـوظفي             

  .صناعة السياحة، فضالً عن القيام حبمالت توعية موجهه للجمهور العام
ي لإلجـرام  وتالحظ اللجنة مع التقدير اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطـرف للتـصد        )٢٨

بيد أهنا ال تزال تـشعر      . احلاسويب فيما يتعلق باجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول االختياري        
بالقلق لعدم وجود استراتيجية واضحة وشاملة للتصدي للجرائم اجلنسية املـشار إليهـا يف              
 الربوتوكول االختياري اليت ارتكبت عن طريق اإلنترنت أو غريها من أشـكال تكنولوجيـا         

  .املعلومات، مبا فيها، اهلواتف النقالة
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج تدابري يف خطط العمل القائمة للتـصدي           )٢٩

للجرائم احلاسوبية اليت تتصل بأحكام الربوتوكول االختياري مبشاركة األطفال، وبـأن           
طفال ووالديهم  تعزز جهود التوعية اليت تبذهلا بني صفوف اجلمهور العام هبدف إطالع األ           

  .على االستخدام اآلمن لإلنترنت

 وما يتصل بذلك من      بيع األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية وبغاء األطفال         منع  -٥  
  )٧ و٦ و٥املواد  و؛٤املادة  من ٣ و٢الفقرتان و؛ ٣املادة  (مسائل

  القوانني واللوائح اجلنائية أو اجلزائية القائمة    
نة على الدولة الطرف على ما تبذله من جهود لتعزيز احلمايـة القانونيـة              تثين اللج   )٣٠

لألطفال ضد بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، ويشمل ذلك،             
               مجلة أمور من بينها، سن قانون محاية األحـداث مـن االسـتغالل اجلنـسي الـصادر يف        

نع البغاء ومحاية ضحاياه وقانون املعاقبة على التماس خدمات البغـاء           ، وقانون م  ٢٠٠٠عام  
               ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقهـا ألن اجلـرائم الـواردة يف             . ٢٠٠٤الصادرين يف عام    



CRC/C/48/3 

87 GE.09-46349 

 من الربوتوكول االختياري غري مشمولة كلها بشكل كـاف يف تـشريعات             ٣ و ٢املادتني  
  :ن قلقها بوجه خاص إزاء ما يليوتعرب اللجنة ع. الدولة الطرف

على الرغم من أن اجلرائم اليت تتصل ببيع األشخاص واالجتار هبم مشمولة              )أ(  
 من قانون معايري العمل، فإن القانون اجلنائي        ١١٣ من القانون اجلنائي واملادة      ٣٢٤يف املادة   

جتـار باألطفـال    للدولة الطرف ال يتضمن حكماً خاصاً حيّرم االجتار باألشخاص وجيّرم اال          
بصرف النظر عن استخدام خطة خادعة أو استخدام القوة أو أشكال أخرى من اإلكـراه،               

  وبصرف النظر عن تقدمي األموال أو غري ذلك من أشكال املكافأة؛
أن تعريف بغاء األطفال الوارد يف قانون محاية األحداث مـن االسـتغالل            )ب(  
سية اليت ال تنطوي على اإليالج أو احلاالت اليت         قد ال يشمل األفعال اجلن    ) ٢٠٠٠(اجلنسي  

  طفلة أجراً لقاء فعل جنسي؛/يتلقى فيها طفل
أن احلكم الوارد يف القانون اجلنائي املتعلق بالقوادة ألغراض البغاء ال ينطبق              )ج(  

  بصورة منهجية على مجيع حاالت استغالل األطفال يف البغاء؛
اياه، يعامل ضحايا البغـاء، مبـن فـيهم         أن قانون منع البغاء ومحاية ضح       )د(  

األطفال، معاملة اجملرمني خبالف القانون املتعلق مبعاقبة القوادة ألغراض البغاء وما يرتبط هبـا              
  ؛)٦املادة ( على أن ضحايـا البغاء ال خيضعون للعقاب من أفعال، الذي ينص حتديداً

            ته الـواردة يف    أن تعريف استغالل األطفال يف املـواد اإلباحيـة بـصيغ            )ه(  
ال يشمل جمرد حيازة    ) ٢٠٠٠( من قانون محاية األحداث من االستغالل اجلنسي         ٣-٢املادة  

تصوير لألعضاء  املواد اإلباحية املتعلقة باألطفال أو ممارسة أنشطة جنسية صرحية باحملاكاة أو            
) ج(٢ملطلوب يف املـادة     اجلنسية للطفل ألغراض إشباع الرغبة اجلنسية أساساً، على النحو ا         

   .من الربوتوكول االختياري
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري الالزمة ملواءمة تشريعاهتا احملليـة              )٣١

 من الربوتوكول االختياري، ومن بينـها احلكـم املتعلـق    ٣ و٢مواءمة تامة مع املادتني  
توصي اللجنـة الدولـة   كما  )).ج(٢ املادة(بتعريف استغالل األطفال يف املواد اإلباحية    

  :ا يليبصفة خاصة، مب، الطرف
التصديق على بروتوكول منع االجتار باألشـخاص، وخباصـة النـساء             )أ(

واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب            
االجتـار  مالئم لبيع األطفال و   ف  تعريوضع   الالزمة ل  واختاذ اخلطوات ؛  )٢٠٠٠(الوطنية  

  االختياري؛ ربوتوكول لوفقاً لهذا الفعل وجترمي هبم 
تعديل تعريف بغاء األطفال الوارد يف قـانون محايـة األحـداث مـن                )ب(

  لتعزيز احلماية املقدمة لألطفال ضحايا البغاء؛) ٢٠٠٠(االستغالل اجلنسي 
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 بأي   أو تسليمه أو قبوله    يدخل فيها عرض طفل   جترمي مجيع األعمال اليت       )ج(
  وسيلة كانت ألغراض استغالله جنسياً؛

 تعديل التشريعات ذات الصلة لضمان عدم خضوع األطفال ضـحايا            )د(
  البغاء للعقاب؛

لتضمني ) ٢٠٠٠( تعديل قانون محاية األحداث من االستغالل اجلنسي          )ه(
قانون، ممارسة أنشطة جنسية    تعريف استغالل األطفال يف املواد اإلباحية الوارد يف هذا ال         

تصوير األعضاء اجلنسية للطفل ألغراض إشباع الرغبة اجلنسية أساساً،  صرحية باحملاكاة أو    
  ؛من الربوتوكول االختياري) ج(٢على النحو املطلوب يف املادة 

جترمي حيازة املواد اإلباحية اليت ُيستغل فيها األطفال بغض النظر عن النية         )و(
   .يف نشرها أو ال

وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء القصور يف إنفاذ التشريعات املتـصلة بـاجلرائم                )٣٢
املشار إليها يف الربوتوكول االختياري، وال سيما مقاضاة املسؤولني عن أعمال تنطوي على             

  .ومعاقبتهمبيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية 
توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف التحقيق يف مجيع اجلرائم املشار إليهـا يف              )٣٣

  . الربتوكول االختياري ومقاضاة املسؤولني عنها وإدانتهم بصورة فعالة وفورية
وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك ألن تقرير الدولة الطرف ال يتضمن معلومات عن               )٣٤

             يف   اجلـرائم املـشار إليهـا       عـن  االعتبارينيشخاص  مسؤولية األ التدابري املتخذة لتحديد    
  . االختياريمن الربوتوكول) ١(٣املادة 
من الربوتوكول االختياري، توصي اللجنة الدولة الطـرف        ) ١(٣يف ضوء املادة      )٣٥

بأن تتخذ التدابري الالزمة لتحديد مسؤولية األشخاص االعتباريني عن اجلرائم املشار إليها            
  .لربوتوكول االختيارييف ا

  التبين    
يف ضوء ارتفاع عدد حاالت تبين األطفال الكوريني على املستويني احمللي والدويل،              )٣٦

            تالحظ اللجنة مع القلق اإلعالن الصادر عـن الدولـة الطـرف لـدى التـصديق علـى              
. ـن االتفاقيــة   م ٢١من الربوتوكول االختياري، وحتفظها على املادة       ‘ ٢‘)أ)(١(٣املادة  

وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً ألن تشريعات الدولة الطرف ال جتّرم بيع األطفال على حنو ما                
  .من الربوتوكول االختياري‘ ٢‘)أ)(١(٣تقتضيه املادة 

 ‘٢‘)أ)(١(٣توصي اللجنة الدولة الطرف بقوة بأن تسحب إعالهنا بشأن املادة             )٣٧
 من االتفاقية وأن تنظر يف التـصديق        ٢١على املادة   من الربوتوكول االختياري وحتفظها     

 بالتبين يتصل فيما والتعاون الطفل ماية املتعلقة حب١٩٩٣ لعام ٣٣ الهاي رقم اتفاقيةعلى 
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وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تكفـل إيـراد نـص يف    . على الصعيد الدويل 
ن الربوتوكـول االختيـاري      م ‘٢‘)أ)(١(٣تشريعها جيّرم األفعال املشمولـة يف املادة       

  .بوصفها من أفعال البيع

  الوالية القضائية والتسليم    
تالحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف مل تقدم أي معلومات فيما يتعلق بالتدابري                )٣٨

مـن  ) ١(٣املتخذة لتحديد الوالية القضائية خارج اإلقليم بشأن اجلرائم املتـصلة باملـادة             
ري، عندما يرتكب هذه اجلرمية يف اخلارج مواطن أو شخص مقيم بصفة            الربوتوكول االختيا 

  . اعتيادية على أراضيها أو عندما يكون الشخص الضحية مواطناً من مواطين مجهورية كوريا
من الربوتوكول االختياري، توصي اللجنة الدولة الطـرف        ) ٢(٤يف ضوء املادة      )٣٩

  القضائية خارج اإلقليم بشأن اجلرائم     تهاوالييد  بأن تتخذ التدابري التشريعية الالزمة لتحد     
املشار إليها يف الربوتوكول االختياري عندما يرتكب هذه اجلرائم مواطن مـن مـواطين              

كـون  ي عنـدما    مجهورية كوريا أو شخص مقيم بصفـة اعتياديـة عـلى أراضيها أو         
  ؛ مجهورية كوريامن مواطينمواطناً الضحية الشخص 

  )٩ من املادة ٤ و٣، والفقرتان ٨املادة (طفال الضحايا محاية حقوق األ  -٦  

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

تعرب اللجنة عن قلقها البالغ ألن قانون منع البغاء ومحاية ضحاياه يعترب األطفـال                )٤٠
" من غري املرجح"بني آخرين، جمرمني حىت وإن كان، وفقاً للدولة الطرف، ضحايا البغاء، من   

  . مقاضاة األطفال ضحايا البغاء
 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )٤١

 التدابري الالزمة، مبا يشمل إدخـال تعـديالت تـشريعية،           مجيع اختاذ )أ( 
 اجلـرائم الـواردة يف      رمي أو معاقبة األطفال ضحايا أية جرمية من       ـدم جت ـان ع ـضمل

   وهتميشهم اجتماعياً؛وصمهمالربوتوكول االختياري، واختاذ مجيع التدابري املمكنة لتفادي 
صيص موارد مالية وبشرية كافية للسلطات املختصة بغيـة حتـسني           خت  )ب(  

  لألطفال الضحايا؛ التمثيل القانوين
 الربوتوكـول    مجيع األطفال ضحايا اجلرائم الـواردة يف       كفالة استفادة   )ج(  

تعويضات عـن   لتماس  ، دون متييز، ال   الكافية اليت تسمح هلم    اإلجراءات   مناالختياري  
 من  )٤(٩ األشخاص املسؤولني عن ذلك قانوناً، وفقاً للمادة          األضرار اليت حلقت هبم من    
  الربوتوكول االختياري؛
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يف ) ١٣٨٨و ١٣٩١ و١٥٧٧(النظر يف دمج خطوط املساعدة اهلاتفية      )د(  
ط مساعدة هاتفي واحد حيظى بتمويل كاف، ويكون متيسرا ومعلوما بشكل كامـل              خ

واملنظمات هذه اخلدمة   تيسري التعاون بني    العمل على   ولألطفال، ومتاحا بلغوية متعددة؛     
 غري احلكومية اليت ُتعىن باألطفال والعاملني يف جمال الـصحة واملرشـدين االجتمـاعيني             

  ؛وأجهزة الشرطة
تعزيز تدابري إعادة إدماج األطفال الـضحايا يف        لصيص موارد    خت كفالة  )ه(  
من الربوتوكول  ) ٣(٩لمادة  ل، وفقاً   النفسي واالجتماعي  البدين و  وحتقيق تعافيهم اجملتمع  

   .ألطفال الضحايااملتعددة االختصاصات لسيما بتقدمي املساعدة  االختياري، وال

  تدابري احلماية يف نظام العدالة اجلنائية    
ترحب اللجنة باستحداث نظام التسجيل بالفيديو إلفادات الشهود فيمـا خيـص              )٤٢

 عاماً، لكنها تالحظ مع القلق أن هذه املمارسة ال تنطبق على أولئك             ١٦األطفال دون سن    
وال تزال اللجنة تشعر بالقلق أيـضاً إزاء عـدم          .  عاماً ١٨ و ١٦الذين تتراوح أعمارهم بني     

ا اجلرائم املشمولة بالربوتوكول االختياري الـذي ميكـن أن          وضوح الوضع القانوين لضحاي   
يفضي إىل النظر إليهم على أهنم جمرمون أطفال، وال يتلقون، بصفتهم تلك، احلماية الكافيـة           

  . يف إطار نظام العدالة اجلنائية
ينبغي للدولة الطرف أن تسترشد باملبادئ التوجيهية بشأن العدالـة يف األمـور               )٤٣

 قرار اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي     (ألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها      املتعلقة با 
  : أن تقوم مبا يلي،على وجه اخلصوص، وينبغي للدولة الطرف). ٢٠٠٥/٢٠رقم 

محاية حقوق ومصاحل الضحايا األطفال، عن طريق تزويـدهم باحلمايـة             )أ(  
على عدم اعتبارهم مـن اجملـرمني       الكافية والصرحية يف إطار نظام العدالة اجلنائية حرصاً         

  األحداث أو معاملتهم كذلك؛
 وأخذها   واحتياجاهتم وشواغلهم  السماح بعرض آراء األطفال الضحايا      )ب(  

   مصاحلهم الشخصية؛ متساليتالقضائية اإلجراءات  يف االعتبار يف
اتباع إجراءات تراعي خصوصيات الطفل بغية محاية األطفال مـن أي             )ج(  

 خالل اإلجراءات القضائية، مبا يف ذلك هتيئة غرف خمصصة ملقابلة  هبم يلحقأذى ميكن أن
، واحلـد مـن عـدد       األطفال واستخدام أساليب استجواب تراعي خصوصيات الطفل      

املقابالت والبيانات وجلسات االستماع، ويف هذا اخلصوص، النظر يف استخدام أشرطة           
   عاماً؛١٨ألطفال دون سن الفيديو لتسجيل إفادات الشهود فيما خيص مجيع ا

افتراض انتماء صغار ضحايا االستغالل اجلنسي إىل فئة األطفـال ال إىل              )د(  
  .فئة البالغني، عند وجود شك يف هذا الشأن
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  ماجهمإدتعايف الضحايا وإعادة     
ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ملساعدة األطفال ضحايا اجلـرائم              )٤٤

 يف الربوتوكول االختياري باختاذ تدابري إلعادة تأهيلهم، مبـا يف ذلـك تلـك               املشار إليها 
، وقانون املعاقبة   ٢٠٠٤املنصوص عليها يف قانون منع البغاء ومحاية ضحاياه الصادر يف عام            

على القوادة ألغراض البغاء وما يرتبط هبا من أفعال، واخلطط الرامية إىل إنشاء مراكز إضافية               
التـدابري   كفايـة    ومع ذلك، تأسف اللجنة لعدم    .  فيما خيص ضحايا البغاء    الستشارة حمامني 
بدنياً ونفـسياً   وبالعمل على تعافيهمإعادة إدماج األطفال الضحايا يف اجملتمع      احلالية املتعلقة ب  

وتالحظ اللجنة مـع القلـق أن الـربامج    . واجتماعياً، ولعدم وجود آلية لتقييم هذه الربامج  
  . ليست متاحة سوى للنساء والطفالت الضحايا وباللغة الكورية فقطواخلدمات القائمة

وعالوة على ذلك، تأسف اللجنة لعدم تلقيها توضيحات كافية من الدولة الطـرف          )٤٥
عما إذا كانت املشاركة يف برنامج التعايف وإعادة اإلدماج، املخصص لـضحايا االسـتغالل      

ألكثر من أربعة أسابيع يف مؤسسة خمتارة،       "ة  لتربية إصالحي "اجلنسي والذي جيعلهم خيضعون     
وتعـرب  . مشاركة طوعية، وإن مل يكن كذلك، فهل تندرج يف إطار إجراء جنائي أو مدين             

اللجنة عن قلقها بصفة خاصة إذ بإمكان هذا الربنامج يف الواقع أن يعوق التعـايف النفـسي                 
  .واالجتماعي لألطفال ضحايا االستغالل اجلنسي

ة الدولة الطرف على ضمان وضع تدابري إدارية وسياسات وبـرامج           حتث اللجن   )٤٦
 يف  شار إليهـا  من أجل محاية مجيع األطفال املعرضني للجرائم امل       ئمة  الماجتماعية كافية و  

  الضحايا األطفال بدنياً ونفـسياً واجتماعيـاً       لتعايفالربوتوكول االختياري وفسح اجملال     
 ويف هذا اخلصوص، توصي اللجنة الدولـة        .لةمبشاركتهم يف هذه األنشطة مشاركة كام     

الطرف بأن باختاذ تدابري إلعادة تأهيل البنني والبنات يف إطار متعدد اللغـات، علـى أن              
ُتراعى بصفة خاصة، بلدان األصل األكثر شيوعاً اليت ينتسب غليها األطفـال ضـحايا              

أن تضمن رصد هذه    وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب    . االجتار بالبشر واالستغالل اجلنسي   
  .الربامج بفعالية وتقييمها بصورة منتظمة مبشاركة فعلية من األطفال

وتطلب اللجنة أيضاً من الدولة الطرف أن تقدم يف التقرير القـادم معلومـات                )٤٧
لألطفال ضحايا االستغالل اجلنسي، وأن تكفـل       " التربية اإلصالحية "مفصلة عن برنامج    

 مـن   ٨ق األطفال الضحايا ومصاحلهم مبا يتماشى مع املـادة          إيالء الربنامج أولوية حلقو   
املتعلق حبقوق األطفال يف إطار ) ٢٠٠٧ (١٠الربوتوكول االختياري، والتعليق العام رقم 

             مبـادئ (قضاء األحداث، ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنـع جنـوح األحـداث             
  ).الرياض التوجيهية



CRC/C/48/3 

GE.09-46349 92 

  )١٠املادة  ( الدوليان والتعاوناملساعدة  -٧  

  االتفاقات املتعددة األطراف واإلقليمية والثنائية    
 التعاون الـدويل املتعلقـة بتنفيـذ        مشاريع الطرف   الدولةترحب اللجنة بدعم      )٤٨

 جهودها يف   زيادة على    الدولة الطرف   البلدان، وحتث  منالربوتوكول االختياري يف عدد     
امية ذات الصلة اليت اعتمدهتا اللجنة خبصوص هذه         الصدد مع مراعاة املالحظات اخلت     هذا

  .البلدان فيما يتعلق بالربوتوكول االختياري

  املتابعة والنشر  -٨  

  املتابعة    
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيـذ هـذه               )٤٩

ات احلكومية ذات   التوصيات تنفيذاً كامال عن طريق إجراءات تشمل إحالتها إىل الوزار         
الصلة وإىل جملس الدولة وإىل أعضاء اجلمعية الوطنية وإىل السلطات احمللية من أجل النظر       

  .فيها على النحو املناسب واختاذ املزيد من اإلجراءات بشأهنا

  النشر    
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح على نطاق واسع هذا التقرير والـردود               )٥٠

الـيت  ) املالحظـات اخلتاميـة  ( الدولة الطرف والتوصيات املتعلقة هبا اخلطية اليت قدمتها  
اعتمدهتا، مبا يف ذلك، على سبيل املثال ال احلصر، من خالل شبكة اإلنترنت، كي يطلع               
عليها اجلمهور العام ومنظمات اجملتمع املدين ووسـائط اإلعـالم ومجعيـات الـشباب              

 .تنفيذه ورصده ب و الربوتوكول االختياري  ب وعيةإثارة النقاش والت  بغية  واجلمعيات املهنية،   
من اإلحاطـة   األطفال ووالديهم   بتمكني  توصي اللجنة الدولة الطرف     وإضافة إىل ذلك،    

  .اإلنسان حبقوق والتثقيف املدرسية املناهج ها منبوسائل ،بالربوتوكول االختياريجيدا 

  قادم الالتقرير  -٩  
 تـدرج    الدولـة الطـرف أن     إىل اللجنة   ، تطلب ١٢ من املادة    ٢ للفقرة   وفقاً  )٥١

 اجلامع للتقريرين  تقريرها الدوري  يف    االختياري الربوتوكولتنفيذ  بشأن    إضافية معلومات
 الذي حيـل    االتفاقية من   ٤٤وفقاً للمادة   ،   يف إطار اتفاقية حقوق الطفل     الثالث والرابع 

  .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٩موعده يف 
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  مجهورية صربيا  -٢٩
املعقودتني ) 1327 و CRC/C/SR.1326 (١٣٢٧ و ١٣٢٦رت اللجنة، يف جلستيها     نظ  )١

، واعتمدت،  )CRC/C/SRB/1(، يف التقرير األويل جلمهورية صربيا       ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٧يف  
  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٨يونيه / حزيران٦ املعقودة يف ١٣٤٢يف جلستها 

  مقدمة  -ألف   
الدولة الطرف تقريَرها األويل مبوجب اتفاقية حقوق الطفـل         ترحب اللجنة بتقدمي      )٢
 CRC/C/SRB/Q/1(، وكذلك بالردود اخلطّية على قائمة املـسائل املطروحـة           ")االتفاقية("
وترحب باحلوار الصريح الذي جرى مع وفد الدولة الطرف املتعدد القطاعـات            ). Add.1و

  .والرفيع املستوى

  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
حيط اللجنة علماً بتضمني عدة حقوق أساسية للطفل يف دستور الدولة الطـرف             ُت  )٣

، وترحب بالتقدم احملرز عن طريق اعتماد عدة قوانني منها قانون العالقات            )٢٠٠٦(اجلديد  
وقـانون  ) ٢٠٠٦(، وقانون محاية األشخاص ذوي اإلعاقة من التمييـز          )٢٠٠٥(األسرية  

  ).٢٠٠٦") (قانون األحداث(" املتعلق حبماية األحداث األحداث اجلاحنني وقانون العقوبات
وترحب اللجنة بإنشاء جملس حقوق الطفل املكون من ممثلني عن هيئات حكوميـة               )٤

وترحب اللجنة أيضاً بوضع اجمللـس خطـةَ   . وأخرى غري حكومية ذات اخلربة يف هذا اجملال    
 وتنص على رصد    ٢٠١٥ام  عمل وطنية حتدد سياسات الدولة وأولوياهتا ذات الصلة حىت ع         

على مستويات ) املدافع(وحتيط اللجنة علماً كذلك بإنشاء مكاتب ألمني املظامل . التقدم احملرز
  .املستوى الوطين واملستوى اإلقليمي واملستوى احمللي: ثالثة
وحتيط اللجنة علماً مع التقدير بتصديق الدولة الطرف، خالل الـسنوات اخلمـس               )٥

  :قيات وبروتوكوالت منها ما يلياألخرية، على اتفا
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغـاء            )أ(  

  ؛٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٠األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، يف 
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفـال يف            )ب(  

  ؛٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٣١عات املسلحة، يف الرتا
بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال، وقمعـه            )ج(  

 ٦واملعاقبة عليه املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة، يف                
  ؛٢٠٠١سبتمرب /أيلول
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ـ          )د(                  / أيلـول  ٦ة الدوليـة، يف     نظام رومـا األساسـي للمحكمـة اجلنائي
  ؛٢٠٠١سبتمرب 

حلظر أسوأ أشكال عمـل  ) ١٩٩٩(١٨٢قية منظمة العمل الدولية رقم      اتفا  )ه(  
  .٢٠٠٣يوليه / متوز١٠األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها، يف 

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ االتفاقية  -جيم   
 السياسي املعقد يف البلد قد أسهم يف وجـود صـعوبات            تالحظ اللجنة أن الوضع     )٦

وتشري اللجنة إىل أنه مل ترد يف تقرير الدولة الطرف          . تعوق تنفيذ االتفاقية يف مجيع أحناء البلد      
وال يف الردود اخلطية أية معلومات عن كوسوفو وميتوهييا حيث ختضع إدارهتما لبعثة األمم              

وقد اقترحت الدولة الطرف أن تلتمس اللجنة املعلومات        . املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو    
املناسبة من بعثة األمم املتحدة املذكورة عن تنفيذ االتفاقية يف كوسوفو وميتوهييـا ألن إدارة               

إىل بعثة األمم املتحـدة     ) ١٩٩٩(١٢٤٤كوسوفو وميتوهييا عهد هبا قرار جملس األمن رقم         
لقرار نفسه، ملَزمةٌ حبماية وتعزيز حقوق اإلنسان يف         من ا  ١١وأن تلك البعثة، مبوجب الفقرة      

ويف ضوء ذلك، تطلب اللجنة إىل بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتـة يف             . كوسوفو وميتوهييا 
كوسوفو أن تزودها، دون املساس بوضع كوسوفو القانوين، مبعلومات عن تنفيذ االتفاقية يف             

 .كوسوفو وميتوهييا

  رئيسية والتوصياتدواعي القلق ال  -دال   

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

  التشريعات    
ترحب اللجنة بالتقدم احملرز يف اإلصالح التشريعي املتعلق حبقوق اإلنسان عمومـاً              )٧

ـ     . وحبقوق الطفل حتديداً   رية اجلديـد  وتالحظ اللجنة أنه يف حني أن قانون العالقـات األس
وقانون محاية األشخاص ذوي اإلعاقة من التمييز وقانون األحداث تبدو متوائمة مع االتفاقية،     

. فإهنا تشعر بالقلق حيال عدم مواءمة التشريعات بوجه عام مواءمةً كليةً مع أحكام االتفاقية             
  .وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود قانون شامل خاص بالطفل

وصي اللجنة الدولة الطرف بضمان حتقيق املواءمة التامة بني مجيع القوانني وبني            ت  )٨
  .االتفاقية وببحث اعتماد قانون شامل خاص بالطفل
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  التنسيق    
حتيط اللجنة علماً باجلهود اليت يبذهلا جملس حقوق الطفل يف سبيل تعزيز التنسيق بني            )٩

غري أن اللجنة تـشري     . ور يف تنفيذ حقوق الطفل    خمتلف اهليئات واآلليات احلكومية اليت هلا د      
إىل أن وضع ودور اجمللس استشاريان فقط، وتشعر بالقلق من نقص التنسيق الفعـال بـني                

  .خمتلف الوزارات
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ اخلطوات الضرورية من أجل ضمان التنسيق             )١٠

  .يز دور جملس حقوق الطفلالفعال، خصوصاً ما بني وزاراهتا ووكاالهتا، وبتعز

  خطة العمل الوطنية    
تالحظ اللجنة بارتياح أن خطة العمل الوطنية من أجل تنفيذ حقوق الطفل، الـيت                )١١

 وعلى أساسها اعُتمـدت     ٢٠٠٤، قد اعُتمدت يف عام      ٢٠١٥تغطي الفترة املمتدة إىل عام      
عت وأن ميزانية منفصلة     استراتيجية قد وض   ٢٥وتشري اللجنة أيضا إىل أن      . خطط عمل حملية  

بيد أن القلق يساور اللجنة ألن خطة العمل الوطنية         . قد ُخصصت لتنفيذ خطة العمل الوطنية     
واللجنـة قلقـة أيـضاً إذ إن        . ال تطبَّق يف مجيع البلديات عن طريق خطط عمـل حمليـة           

  .االستراتيجيات ال تتواَءم كلياً مع خطة العمل الوطنية
الطرف على أن تنفِّذ خطة عملها الوطنية ألجل األطفـال          تشجع اللجنة الدولة      )١٢

تنفيذاً فعاالً، وهي خطة ينبغي أن هتدف إىل حتقيق مبادئ االتفاقية وأحكامها، وأن تكفل              
وينبغي أن تأخذ اخلطة يف االعتبار أموراً منها اإلعالن وخطـة           . تنفيذها يف مجيع البلديات   

اللذان اعتمدهتما اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية       " عامل صاحل لألطفال  "العمل املَعْنونان   
            ، ويف استعراضـها ملنتـصف املـدة يف         ٢٠٠٢مـايو   /املعنية بالطفل املعقودة يف أيـار     

وتوصي اللجنة، عالوة على ذلك، بأن تكفل الدولـة الطـرف مواءمـة             . ٢٠٠٧عام  
نبغي أن تضع الدولة الطرف يف      وي. االستراتيجيات وخطة العمل الوطنية على حنو شامل      

االعتبار كذلك مجيع التدابري الضرورية لضمان ختصيص ميزانية حمددة وكافيـة وتـوفري             
املوارد املهنية إىل جانب آليات املتابعة والتقييم من أجل تنفيذ خطة العمل الوطنية تنفيذاً              

  .ر املمكنةكامالً، بغية تقييم التقدم احملرز بانتظام والوقوف على أوجه القصو

  الرصد املستقل    
ترحب اللجنة بإنشاء مكتب أمني املظامل على الصعيد الوطين ويف إقليم فوْيفودينـا               )١٣

وترحب كذلك بتفويض أمني املظامل مسؤولية التحقيق       .  بلدية ١٣املتمتع باحلكم الذايت ويف     
ـ             . وق الطفـل  يف ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان، مبا فيها االنتهاكات اليت تطـال حق

بيد أهنـا   . وتعترف اللجنة بوجود مشروع القانون املتعلق بأمني املظامل اخلاص حبقوق الطفل          
تشعر بالقلق ألن الربملان مل يعيِّن بعد نائباً ألمني املظامل على الصعيد الوطين معنيـاً حبقـوق                 

اك والية حمـددة    الطفل وألنه مل تتم بعد املوافقة على ميزانية ذلك املكتب، وأنه ال توجد هن             
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وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من احتمال عدم التقيد تقيداً تاماً بتوصيات           . لرصد تنفيذ االتفاقية  
أمناء املظامل ذوي الصلة ونقص التنسيق بني خمتلف هياكل أمناء املظامل على الصعيد الـوطين               

  .واإلقليمي واحمللي
اتب أمني املظامل باملبادئ املتعلقة     توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تقيُّد مك         )١٤

وبـأن  ") مبادئ باريس ("مبركز وأداء املؤسسات الوطنية حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان         
بشأن دور املؤسـسات الوطنيـة      ) ٢٠٠٢ (٢تضع يف االعتبار تعليق اللجنة العام رقم        

لدولـة  وتوصي اللجنة أيـضا ا    . املستقلة حلقوق اإلنسان يف تعزيز ومحاية حقوق الطفل       
  :الطرف مبا يلي

  اعتماد قانون أمني املظامل املعين حبقوق الطفل؛  )أ(  
وإن تعذر ذلك، تعيني نائب ألمني املظامل يعين حبقوق الطفل على الصعيد              )ب(  

الوطين، وأن تشتمل واليات مكاتب أمني املظامل املوجودة على مستويات احلكم الـثالث    
مكاتب أمني املظامل باملوارد البـشرية واملاليـة        على رصد وتعزيز حقوق الطفل، وتزويد       

         الضرورية وزيادة جهود التنسيق اليت تبذهلا يف سبيل تعزيز ومحاية حقوق الطفـل علـى               
  .حنو فعال

  خطوط املساعدة اهلاتفية    
تالحظ اللجنة وجود خط مساعدة هاتفي وطين جماين ميكن االتصال عـربه علـى                )١٥

ة من االثنني إىل السبت ولكن القلق يساورها بسبب قلـة عـدد             مدى أربع وعشرين ساع   
  .األطفال الذين يعلمون بوجوده

توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة دعمها خلط املساعدة اهلاتفي وبإنشاء خـط              )١٦
هاتفي جماين من ثالثة أرقام ميكن االتصال عربه طيلة أيام األسبوع، ومن مث تسهيل زيادة               

  .وجود خط املساعدة اهلاتفيمعرفة األطفال ب

  ختصيص املوارد    
يساور اللجنة القلق بسبب عدم تقدمي تقرير الدولة الطرف وال ردودهـا اخلطيـة                )١٧

          وتأسـف اللجنـة   . صورةً واضحة عن املخصصات املالية املتعلقة بالطفـل يف ميزانياهتـا          
إذ تبلـغ   ) أوروبـا ( املنطقة   ألن خمصصات التعليم من امليزانية هي من أدىن املخصصات يف         

  . يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل٣,٦نسبتها 
 من االتفاقية وكذلك توصيات اللجنة اليت أصدرهتا بعد ٦ و٣ و٢يف ضوء املواد     )١٨

 وتناول ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢١  بشأن حقوق الطفل يف  يوم املناقشة العامة الذي نظمته    
، تشجع اللجنـة الدولـة      " مسؤولية الدول  - الطفل   املوارد املخصصة حلقوق  "موضوع  

 من االتفاقية من خـالل      ٤الطرف على إيالء اهتمام خاص للتنفيذ الكامل ألحكام املادة          
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ترتيب خمصصات امليزانية حسب األولوية مبا يضمن تنفيذ حقوق الطفـل االقتـصادية             
 يلزم يف إطار التعـاون      أقصى حدود مواردها املتاحة، وحيثما    "واالجتماعية والثقافية إىل    

كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم مبراجعة شاملة مليزانيتـها مـن              ". الدويل
  .منظور حقوق الطفل بغرض رصد خمصصات للطفل يف امليزانية

  مجع البيانات    
تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف طورت نظاماً لرصد خطة عملها الوطنيـة مبـا يف             )١٩

غري أن  ). اليونيسيف(بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للطفولة       " ديفينفو"م  ذلك تطوير نظا  
اللجنة تالحظ أنه ال توجد بيانات موثوق هبا، يف كثري من اجملاالت املـشمولة باالتفاقيـة،                

  .لرصد وتقييم حالة األطفال يف الدولة الطرف، مبا يف ذلك اجملموعات املستضعفة
ف على مواصلة جهودها يف سبيل إنشاء نظام موحـد          حتث اللجنة الدولة الطر     )٢٠

جلمع وحتليل البيانات املفصلة على حنو شامل مبا يتيح إجراء حتليل مقارن يـشمل مجيـع       
  .األطفال مع إيالء اهتمام خاص جملموعات األطفال اليت حتتاج إىل محاية خاصة

  نشر االتفاقية واألنشطة التدريبية    
 للتربية الوطنية لتدريب املدرسني، إال أهنا تشعر بـالقلق          تالحظ اللجنة وجود دليل     )٢١

إزاء عدم توفر مزيد من املعلومات عن نشر االتفاقية وزيادة الوعي مببادئهـا وأحكامهـا يف                
وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لعدم     . مجيع وكاالت الدولة ويف اجملتمع املدين ووسائط اإلعالم       

لقضاء ويف قطاع الصحة وغريهم من الفئات املهنية ذات         كفاية التدريب املتاح للعاملني يف ا     
  .الصلة على حقوق اإلنسان، ومن ضمنها حقوق الطفل

توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل اجلهود، بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية             )٢٢
 احمللية ومع اجملتمع الدويل، من أجل نشر املعلومات املتعلقة باالتفاقية بصورة منهجيـة يف             

صفوف األطفال واآلباء ومنظمات اجملتمع املدين والوكاالت احلكومية، ومن أجل تـوفري            
  التدريب املنتظم واحملدد األهداف على أحكام ومبادئ االتفاقية جلميع الفئـات املهنيـة            

  .ذات الصلة

  التعاون مع اجملتمع املدين    
ملنظمات غري احلكومية يف    تالحظ اللجنة أن هناك تعاوناً بني املؤسسات احلكومية وا          )٢٣

. جملس حقوق الطفل، مبا يف ذلك من خالل تعاون ممثلي الكيانات احلكومية وغري احلكومية             
         إالّ أن اللجنة تشعر بالقلق إذ إن التعاون مع منظمات اجملتمع املـدين ال يلقـى التـشجيع                  

  .بصورة منهجية
 املدين كشريك يف تنفيـذ أحكـام        تؤكد اللجنة أمهية الدور الذي يؤديه اجملتمع        )٢٤

وتوصي الدولةَ الطرف   . االتفاقية، وتشجع على توثيق التعاون مع املنظمات غري احلكومية        
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بأن تعمل بشكل منهجي على تعزيز مناخ التعاون بني احلكومة ومنظمات اجملتمع املـدين              
  .العاملة مع األطفال ولصاحلهم يف مجيع مراحل تنفيذ االتفاقية

  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد ( دئ العامةاملبا  -٢  

  عدم التمييز    
تثين اللجنة على الدولة الطرف ألهنا أدرجت يف تشريعاهتا أحكاماً خاصة حلمايـة               )٢٥

األطفال من التمييز، كقانون محاية األشخاص ذوي اإلعاقة من التمييز وقانون محاية حقوق             
وتالحظ اللجنة  . رات هتدف إىل إدماج األقليات    وحريات األقليات الوطنية، إىل جانب مباد     

أن مشروع قانون حظر التمييز ال يزال يف انتظار اعتماده، ويساورها القلـق إذ إن بعـض                 
وأطفال العائـدين واألطفـال بـدون    ) الغجر(الفئات من األطفال، مبن فيهم أطفال الروما      

اإلعاقة، يواجهون متييزاً حبكم    شهادات ميالد واألطفال املنحدرين من أقليات واألطفال ذوي         
ويساور اللجنة القلق أيضاً    . الواقع، وال سيما يف فرص احلصول على التعليم والرعاية الصحية         

بسبب انعدام استراتيجية شاملة ملكافحة التمييز والصورة السلبية اليت ترد يف وسائط اإلعالم             
  .عن تلك الفئات

 الدولة الطرف ببذل املزيد مـن اجلهـود         ، توصي اللجنة  ٢وفقاً ألحكام املادة      )٢٦
لضمان متتع مجيع األطفال اخلاضعني لواليتها جبميع احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقيـة             

وتوصي اللجنـة الدولـة     . دون متييز وبإيالء اهتمام خاص للمجموعات األضعف حاالً       
نتمني إىل فئات   الطرف باختاذ مجيع التدابري من أجل التغلب على ظاهرة وصم األطفال امل           

وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف باختاذ إجراء فعال وفـوري ملـساندة            . مستضعفة
األطفال املنتمني إىل فئات مستضعفة من أجل متكينهم من التمتع فعلياً بكامل الفرص لنيل          
التعليم وأية حقوق أخرى، مبا يشمل اإلسراع يف اعتماد قانون حلظر التمييـز وزيـادة               

  .بدور وسائط اإلعالمالتوعية 

  مصاحل الطفل الفضلى    
حتيط اللجنة علماً بأن العديد من قوانني الدولة الطرف، كقانون العالقات األسـرية            )٢٧

، يشري إىل مبدأ مصاحل الطفل الفضلى، إال أهنا تشعر بالقلق إذ ال جيري تنفيذ ذلك                )٦املادة  (
ويساور القلق اللجنة   .  اجلهل مبعناه احملدد   املبدأ بالقدر الكايف على أرض الواقع، خاصة بسبب       

  .لكون ذلك املبدأ ال يطبَّق بالقدر الكايف وكثرياً ما يساء فهُمه
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لضمان إدماج مبدأ              )٢٨

كـام   من االتفاقية، بصورة كافية يف مجيـع األح        ٣مصاحل الطفل الفضلى، وفقاً للمادة      
القانونية وكذلك يف األحكام القضائية والقرارات اإلداريـة ويف املـشاريع والـربامج             
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وهلذه الغاية، ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري . واخلدمات اليت تؤثر على الطفل
  .الضرورية لزيادة الوعي بتطبيق هذا املبدأ عملياً

  احلق يف احلياة والبقاء والنمو    
للجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف يف ختفـيض معـدل وفيـات             ترحب ا   )٢٩

وحتيط اللجنـة  . األطفال، إال أن القلق يظل يساورها إزاء معدل وفيات أطفال الروما املرتفع      
علماً بوضع قانون جديد لسالمة حركة السري واجلهود املبذولة من أجل تعزيز الـسالمة يف               

 تشعر بالقلق لعدم تنفيذ مبادرات إضافية بغرض تقليص العدد          املناطق احمليطة باملدارس، لكنها   
  .املرتفع من حوادث السري اليت تؤدي إىل الوفاة

 من االتفاقية تنفيذاً كامالً     ٦طرف بالسعي إىل تنفيذ املادة      توصي اللجنة الدولة ال     )٣٠
 يف  عن طريق ترتيب أولويات التدابري الضرورية لتقليص معدل وفيات األطفال، وخاصة          

وتوصي اللجنة كذلك بأن تعزز الدولة الطرف السالمة على الطرق بغية           . صفوف الروما 
ختفيض العدد املرتفع من الوفيات اليت تتسبب فيها حوادث السري عن طريـق اعتمـاد               

  .وتنفيذ قانون جديد يتعلق بسالمة حركة السري والقيام مببادرات توعية إضافية

  احترام آراء الطفل    
اللجنة مبا تبذله الدولة الطرف من جهود لتعزيز احترام آراء الطفل عن طريق             ترحب    )٣١

وال يزال القلـق يـساور      . اختاذ تدابري منها اعتماد القانون اجلديد املتعلق بالعالقات األسرية        
اللجنة لكون هذا املبدأ ال جيد االحترام الالئق داخل األسـر ويف املـدارس وغريهـا مـن                  

مع، وألنه ال يؤخذ يف االعتبار بشكل كامل يف اإلجـراءات اإلداريـة             املؤسسات ويف اجملت  
  .والقضائية وعند وضع وتنفيذ القوانني والسياسات والربامج

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها لضمان تنفيذ مبدأ احتـرام آراء               )٣٢
ملـشاركة  ويف هذا الصدد، ينبغي التركيز بصورة خاصة على حق كل طفل يف ا            . الطفل

بآرائه يف األسرة واملدرسة وداخل املؤسسات واهليئات األخرى ويف اجملتمع عامـةً، مـع              
كما ينبغي أن ُيدرج هذا احلق      . إيالء اهتمام خاص ألطفال األقليات والفئات املستضعفة      
  .يف مجيع القوانني والسياسات والربامج املتصلة باألطفال

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

  تسجيل املواليد    
تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أوشكت على حتقيق تسجيل مجيع املواليـد يف                )٣٣

معظم املناطق ولكنها قلقة بسبب الثغرات والفوارق القائمة بني سكان األرياف، وخاصة بني           
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وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التعقيد املفرط الـذي يطبـع          . شردين داخلياً الروما واألشخاص امل  
. إجراءات التسجيل وعدم تسجيل األطفال أحياناً بسبب افتقار الوالدين لوثائق إثبات اهلوية           

وخياجل اللجنة القلق ألن هذا األمر قد يضع أطفال الروما واملشردين داخلياً يف موقع ضـعف                
  .ائق هوية فيحرمهم بالتايل من احلصول على اخلدمات األساسيةبوصفهم مواطنني بال وث

 من االتفاقية، حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل وتعزز           ٧يف ضوء املادة      )٣٤
جهودها من أجل أن تنشئ، على سبيل األولوية، نظاماً يكفل تسجيل مجيع األطفال الذين    

وتوصي اللجنـة   . لوالدين ومركزهم  بصرف النظر عن جنسية ا     -يولدون داخل إقليمها    
أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات حمددة إلزالة تلك الثغرات والعقبات اليت تعترض             
تسجيل مجيع املواليد ولضمان تسجيل أطفال الروما واملهجرين داخلياً حىت تتمكِّن تلك            

  .الفئات من ممارسة مجيع احلقوق اليت تقرها االتفاقية

  ن ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةالتعذيب وغريه م  
ترحب اللجنة باجلهود املبذولة من أجل التغلب على أوجه القصور يف الرعاية املقدمة       )٣٥

. إىل نزالء املؤسسة اخلاصة لألطفال واألحداث، الدكتور نيكوال سومنكوفيتش، يف ستامنيكا          
رد من معلومات عن معاملة األطفال ذوي اإلعاقة يف بعـض  وال تزال اللجنة قلقة بشأن ما و  

مؤسسات الرعاية االجتماعية اليت يقال إهنا تلجأ إىل أشكال قاسية وطويلة األمد من القيـود          
  .والعزل، وختشى أن تصل تلك املمارسات إىل حد إساءة املعاملة أو حىت التعذيب

ري الضرورية إلهناء ممارسات قـد      توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التداب        )٣٦
تبلغ حد التعذيب أو سوء املعاملة يف حق األطفال ذوي اإلعاقة يف املؤسسات، وببـذل               
مزيد من اجلهود ملعاجلة هذه األسباب ملنع اللجوء إىل أشكال القيود والعـزل القاسـية               

التعـويض  وتوصي اللجنة كذلك باعتماد تدابري تشريعية من أجل كفالة        . والطويلة األمد 
وإعادة التأهيل الكاملني لألطفال ضحايا تلك املمارسات، وتزويد العـاملني يف الرعايـة         
الصحية واالجتماعية على حنو منهجي بالتدريب على حقوق اإلنسان اخلاصة باألطفـال            

  .ذوي اإلعاقة

  متابعة دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال    
، توصي  (A/61/299)املتحدة بشأن العنف ضد األطفال      باإلشارة إىل دراسة األمم       )٣٧

  :اللجنة الدولة الطرف مبا يلي
اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ التوصيات الواردة يف تقريـر اخلـبري              )أ(  

املستقل املعين بإجراء دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال، مع مراعاة نتـائج              
 ألوروبا وآسيا الوسطى، املعقودة يف ليوبليانا، سلوفينيا، يف         وتوصيات املشاورة اإلقليمية  

توصي اللجنة الدولة الطرف على وجه اخلصوص      . ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٧ إىل   ٥الفترة من   
  :بإيالء اهتمام خاص للتوصيات التالية
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  حظر مجيع أشكال العنف ضد األطفال؛ '١'
  التشجيع على قيم نبذ العنف والتوعية هبا؛ '٢'
  لتعايف وإعادة اإلدماج االجتماعي؛توفري خدمات ا '٣'
  وضع وتنفيذ نظام جلمع البيانات وإجراء البحوث على الصعيد الوطين؛ '٤'
استخدام هذه التوصيات كأداة للعمل يف شراكٍة مع اجملتمع املدين مـع              )ب(  

إشراك األطفال بصورة خاصة بغية ضمان محاية كل طفل من مجيـع أشـكال العنـف                
وبغية استجماع القدرة على اختاذ إجراءات ملموسة وحمددة        اجلسدي واجلنسي والنفسي    

  زمنياً، عند االقتضاء، ملنع هذا العنف والتجاوز والتصدي هلما؛
التماس املساعدة التقنية من اليونيسيف، ومن مفوضية األمـم املتحـدة          )ج(  

 السامية حلقوق اإلنسان، ومنظمة الصحة العاملية، وغريها من الوكـاالت ذات الـصلة،            
) اليونـسكو (ومنها منظمة العمل الدولية ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافـة   

ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني إىل جانب الشركاء من املنظمات غـري             
  .احلكومية

             ٩، واملـواد    ١٨ من املـادة     ٢ و ١، والفقرتان   ٥املادة  ( البيئة األسرية والرعاية البديلة     -٤  
             ٣٩، واملـادة    ٢٧ مـن املـادة      ٤ والفقرة   ٢٥واملادة   ،٢١ إىل   ١٩، واملواد   ١١إىل  

  )من االتفاقية

  البيئة األسرية    
حتيط اللجنة علماً بالتقدم احملرز يف التشريعات، مبا يف ذلك اعتماد الدستور اجلديـد             )٣٨

ة املشتركة موضع التنفيذ وغري ذلك مـن        وقانون العالقات األسرية إىل جانب وضع احلضان      
التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف بغرض حتسني حالة األطفال املُوَدعني يف مؤسسات الرعاية             
البديلة، وختفيض عدد األطفال املقيمني يف مؤسسات، مبا يف ذلك إنشاء صندوق للتجديـد              

مركزية واجملتمعية الراميـة إىل     وتالحظ اللجنة كذلك التحول إىل اخلدمات الال      . االجتماعي
غري أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عـدم   . حتسني مستويات املعيشة واملوجهة إىل إعادة اإلدماج      

وجود نظام دعم منهجي وعدم توفري خدمات متعددة القطاعـات لآلبـاء وإزاء الـضعف               
ى األطفال بالنظر   الشامل لتدابري دعم األسر ومنع تدهور العالقات األسرية وما له من أثر عل            

  .إىل نقص األخصائيني االجتماعيني املدربني
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )٣٩

اختاذ تدابري فعالة لزيادة الدعم من قبيل تقدمي مساعدة اجتماعية ودعم             )أ(  
             أفضل لألسر عن طريق وضع سياسة أسرية شاملة تتمحور حول الطفل، بغيـة متكـني              
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          من رعاية أطفاهلا يف البيت كلما أمكن ذلك وتعزيـز العالقـات اإلجيابيـة بـني               األسر  
  الوالدين واألطفال؛

  النهوض بالتدريب املهين لألخصائيني االجتماعيني؛  )ب(  
حتسني نطاق ونوعية الدعم االجتماعي والنفسي املقـدَّم إىل األطفـال             )ج(  

  .واألسر احملتاجني إىل مساعدة

   احملرومون من بيئة أسريةاألطفال    
ترحب اللجنة بتفويض أحد القضاة البت يف مسألة إيداع األطفال خـارج حمـيط                )٤٠

وترحب اللجنة أيضاً بالتزام الدولة الطرف بأن ُتخرج األطفال من املؤسـسات وأن    . أسرهم
 تلـك   وتشعر اللجنة بالقلق من عدم تطبيق     . حتسِّن يف الوقت نفسه معايري املؤسسات القائمة      

املعايري بالرغم من توفر بيانات عن الظروف العامة اليت يعيش فيها األطفال وبـالرغم مـن                
وجود معيار وطين لتقييم كل من قرارات اإلحالة وقرارات اإليـداع إىل جانـب وجـود                

وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً بسبب التقارير الواردة عن األعـداد          . إجراءات إعادة النظر فيها   
 األطفال، وخصوصاً األطفال ذوي اإلعاقة، الذين يبقون يف رعايـة املؤسـسات           الكبرية من 

. البعيدة يف كثري من األحيان عن مكان إقامتهم األصلي، وبسبب سوء الرعايـة واملعاملـة              
  .وأعربت اللجنة عن قلقها كذلك من قلة عدد األسر احلاضنة

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )٤١
ود اليت تبذهلا يف سبيل إخراج األطفال من املؤسـسات مـع            تعزيز اجله   )أ(  

ضمان وجود هياكل تكميلية لتوفري الدعم واخلدمات الكافية للمتابعة وإعادة اإلدمـاج            
  لصاحل األطفال الذين يغادرون مؤسسات الرعاية؛

 تنفيذ خطة تقييم وطنية ألغراض إحالة األطفال وإيداعهم وإعادة النظر           )ب(  
داعهم بغية ضمان إحاطة األطفال املقيمني يف مؤسسات على وشك اإلغالق       يف قرارات إي  

علما بالقرار الذي يتخذ بشأن مؤسستهم وأن ميكَُّنوا من املشاركة يف قرار حتديد املكـان   
  الذي سيودعون فيه يف املستقبل وأن حيتفظُوا حبقوقهم يف احلماية االجتماعية؛

 حاضنة وذلك بتقدمي حمفِّزات منـها     تشجيع األفراد على التقدم كأسر        )ج(  
  .توفري فرص عمل هلم

  التبنـي    
وتشجع . تأسف اللجنة لعدم كفاية املعلومات املتوفرة عن اجلوانب اإلجرائية للتبين           )٤٢

وتالحظ اللجنـة كـذلك أن      . على حبث إمكانية توفري بيئة أسرية أكثر دواماً بواسطة التبين         
بشأن محاية األطفال والتعاون     ١٩٩٣ لعام   اقية الهاي اتفالدولة الطرف مل تصدق بعد على       

  .خبصوص التبين فيما بني البلدان
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )٤٣
وضع الشروط اليت مبوجبها يكون الطفل قابالً للتبين وضمان حـصول             )أ(  

                يفالوالدين الطبيعيني والطفل على املعلومات الكافية قبـل املوافقـة علـى أي قـرار                
  هذا الشأن؛

حتديد من هم األطفال الذين ميكن تبنيهم وتسريع عملية التـبين بعـد               )ب(  
  استجالء إمكانية احلفاظ على ما يربط األطفال بأسرهم؛

ضمان وضع مصاحل الطفل الفضلى يف االعتبار عند التبين وأن يؤخـذ              )ج(  
  ويراَعى رأي الطفل؛

املرشحون لتبين أطفـال مـؤهلني ومـستعدين        ضمان أن يكون اآلباء       )د(  
  ومناسبني للتبين؛

  تعزيز اخلدمات االستشارية بغرض التبين وخدمات املتابعة بعد التبين؛  )ه(  
تعزيز الوعي بالتبين عموماً، وال سيما تعزيز تبين األطفال املنـتمني إىل               )و(  

فـال ذوو اإلعاقـة   جمموعات تواجه صعوبات خاصة يف التبين مبن فيهم األشـقاء واألط    
  وأطفال األقليات؛

بشأن محايـة األطفـال      ١٩٩٣لعام  اتفاقية الهاي   حبث التصديق على      )ز(  
  .على الصعيد الدويلوالتعاون خبصوص التبين 

  اإليذاء واإلمهال    
تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف تبذل جهوداً لتعزيز قوانينها وبناء قـدرة قـضائية                )٤٤

وترحب اللجنة بإدخال تدابري للحماية من العنـف        . اإليذاء واإلمهال وتوعية الناس مبشاكل    
املرتيل يف القانون اجلنائي وقانون العالقات األسرية إىل جانب االستراتيجية الوطنية ملكافحـة          

وتشعر اللجنة بالقلق لعدم تنفيذ     . العنف وخطة العمل الوطنية اللتني صيغتا يف اآلونة األخرية        
ذكر وألن مناخاً عاماً من العنف، مبا فيه العنف املرتيل، ال يزال سـائداً يف               األحكام اآلنفة ال  

واللجنة قلقة أيضاً بشأن االفتقار إىل آليات اإلبالغ ونقص اإلبـالغ عـن             . اجملتمع الصريب 
ويـساور  . حوادث العنف املرتيل مثله مثل باقي أشكال اإليذاء، مبا يف ذلك اإليذاء اجلنسي            

 من عدم كفاية برامج التدريب املعدة للمهنيني ملنع ومكافحـة أشـكال             اللجنة القلق أيضاً  
  .اإليذاء هذه

 وغريها من أحكام االتفاقية ذات الصلة، حتث اللجنة         ١٩يف ضوء أحكام املادة       )٤٥
  :الدولة الطرف على ما يلي

  ضمان تنفيذ قوانينها وتدابريها الوقائية من العنف تنفيذاً فعاالً؛  )أ(  
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 جهودها من أجل منع ومكافحة مجيع أشكال العنـف واإليـذاء            تعزيز  )ب(  
املرتيل، مبا يف ذلك عن طريق إنشاء آلية إبالغ شامل واعتماد تدابري وسياسات بغـرض               

  تغيري املواقف داخل األسرة ويف اجملتمع؛
التحقيق كما ينبغـي يف     إنشاء نظام للتقييم واإلحالة واإليداع، و     ضمان    )ج(  

يل وإيذاء األطفال، مبا يف ذلك اإليذاء اجلنسي داخل األسرة وذلك يف            حاالت العنف املرت  
إطار إجراء قضائي مالئم للطفل، وضمان فرض عقوبات على اجلناة، مع إيالء االهتمـام    

  الواجب حلماية حق الطفل يف اخلصوصية؛
ضمان توفري خدمات الدعم، مثل املعافاة النفسية وإعادة اإلدمـاج يف             )د(  
  منع وصم الضحايا؛اجملتمع و
  .اختاذ خطوات لتعزيز التفاهم وممارسة التواصل غري العنيف  )ه(  

  العقوبة البدنية 
يساور اللجنة القلق بشكل خاص ألن العقوبة البدنية داخل األسرة ال تـزال أمـراً                 )٤٦

  .مشروعاً، وما زالت تستخدم كأسلوب تأدييب شائع
ر صراحة ممارسة مجيع أشكال العقوبات      حتثّ اللجنة الدولة الطرف على أن حتظ        )٤٧

كما تـشجعها علـى القيـام       . البدنية داخل األسرة وأن تنفذ ذلك احلظر بقوة القانون        
حبمالت توعية ووضع برامج تثقيفية بشأن أشكال التأديب اخلالية من العنف، وإجـراء             

           ، حبث عن انتشار العقوبة البدنية لألطفال داخل األسـرة ويف غريهـا مـن األوسـاط               
  .وإنفاذ القانون

 ٢٤ و ٢٣، واملـواد    ١٨ من املـادة     ٣، والفقرة   ٦املادة  ( الصحة والرعاية األساسيتان    -٥  
  ) من االتفاقية٢٧ من املادة ٣ إىل ١والفقرات  ؛٢٦و

  األطفال ذوو اإلعاقة    
 ترحب اللجنة باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف ملساعدة األطفـال ذوي اإلعاقـة              )٤٨

وأسرهم وإلطالق برامج ومشاريع رائدة لتوفري التعليم الشامل، وترحب باخلطوات الراميـة            
. إىل إخراج األطفال من املؤسسات والتحول باجتاه توفري الرعاية هلـم يف كنـف األسـرة               

وترحب اللجنة باخلطوات املتخذة هبدف اإلنفاذ الفوري حلظر إيداع األطفال يف املؤسـسة             
غري أن اللجنة تـشعر     . ٢٠٠٨مايو  / أيار ٩نا بعد صدور قرار وزاري يف       املوجودة يف كولي  

بالقلق إزاء العدد الكبري من األطفال ذوي اإلعاقة، وخاصة اإلعاقة العقلية، الذي ال يـزال                
وتشعر اللجنة بالقلق كذلك مـن عـدم        . يعيش يف املؤسسات مع الكبار يف أغلب األحيان       

م التعليم العام ومن النقص العام يف املوارد ويف العـاملني           إدماج األطفال ذوي اإلعاقة يف نظا     
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وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء املواقف الـسائدة يف         . املتخصصني يف رعاية أولئك األطفال    
  .اجملتمع اليت تساعد على وصم األطفال ذوي اإلعاقة

أمام األطفال  فيما يتعلق باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف إلتاحة فرصة متكافئة             )٤٩
          ذوي اإلعاقة للمشاركة التامة يف مجيع مناحي احلياة، توجه اللجنة عناية الدولة الطـرف             

         قـرار اجلمعيـة   (إىل قواعد األمم املتحدة املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعـوقني      
ل ذوي  بشأن حقوق األطفـا   ) ٢٠٠٦(٩وإىل تعليق اللجنة العام رقم      ) ٤٨/٩٦العامة  
  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لتحقيق ما يلي. اإلعاقة

مجع بيانات إحصائية كافية عن األطفال ذوي اإلعاقة واستخدام تلـك             )أ(  
البيانات املفصلة يف وضع سياسة وطنية شاملة حمددة بشأن اإلعاقة تعزز تكافؤ الفـرص              

  يف اجملتمع؛أمام األشخاص ذوي اإلعاقة 
ضمان جتلي مبدأ املشاركة الكاملة واملساواة التامة يف سياسـة التعلـيم       )ب(  

العام واملناهج الدراسية يف مجيع جوانبها، وإدماج األطفال ذوي اإلعاقة يف نظام التعلـيم              
الرئيسي قدر اإلمكان، ووضع برامج تعليمية حمددة، عند االقتـضاء، مـصمَّمة لكـي              

  م اخلاصة؛تستجيب الحتياجاهت
رصد وتقييم نوعية اخلدمات املقدمة لألطفال ذوي اإلعاقـة والتوعيـة             )ج(  

  جبميع اخلدمات املتاحة؛
متكني األطفال ذوي اإلعاقة من احلصول على اخلـدمات االجتماعيـة             )د(  

  والصحية الكافية، مبا يف ذلك خدمات التدخل املبكرة واخلدمات النفسية واالستشارية؛
تدريب الكايف للمهنيني العاملني مع األطفال ذوي اإلعاقة ومن         ضمان ال   )ه(  

أجلهم، إىل جانب املعلمني واألخصائيني االجتماعيني، كاملوظفني الطبـيني واملـساعدين           
  الطبيني واملرتبطني هبم؛

التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وعلى بروتوكوهلا           )و(  
  ؛٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٧ يف االختياري، اللذين وقعت عليهما

  التماس التعاون التقين مع اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية وغريمهـا           )ز(  
  .من املنظمات

  الصحة واخلدمات الصحية    
ترحب اللجنة باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف بشأن التدابري التشريعية وغريها             )٥٠

بيد أن اللجنة   . م اجلميع يف احلصول على الرعاية الصحية      الرامية إىل حتقيق تكافؤ الفرص أما     
تشعر بالقلق إزاء رداءة اخلدمات الصحية عموماً، وباخلصوص يف األرياف، وإزاء الصعوبات            

واللجنة تـشعر بـالقلق     . اليت جتدها اجملموعات املستضعفة يف احلصول على تلك اخلدمات        
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 تغطية التأمني الصحي اإلجباري وألن    كذلك من ضخامة عدد األشخاص غري املستفيدين من       
العاملني يف الرعاية الصحية غري مدربني وال جمهزين لكي يأخذوا يف االعتبـار احتياجـات               

         وكما تشعر بالقلق الستمرار ارتفاع معدل وفيات األطفال، على الـرغم          . األطفال اخلاصة 
روما، ولعدم كفاية املستشفيات مما عرفه من حتسن، خصوصاً يف صفوف األقليات العرقية كال

  .املالئمة لألطفال
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )٥١

اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان متتع كافة األطفال خبدمات صـحية             )أ(  
  جيدة وبكلفة مقدور عليها، مع إيالء اهتمام خاص للفئات الضعيفة؛

صحة ووضع وتنفيذ سياسـات     ضمان ختصيص املوارد املناسبة لقطاع ال       )ب(  
  وبرامج شاملة لتحسني احلالة الصحية للطفل؛

مواصلة اختاذ تدابري للحد من وفيات الرضَّـع واألطفـال دون سـن               )ج(  
اخلامسة، وذلك بواسطة تدابري منها ضمان املساواة يف احلصول على اخلدمات الـصحية             

  والوصول إىل املرافق الصحية اجليدة قبل الوالدة وبعدها؛
تعزيز اجلهود لتحسني الوضع الغذائي لألطفال، مع التركيز بوجه خاص            )د(  

  على اجملموعات املستضعفة، عن طريق التعليم وتشجيع وسائل التغذية الصحية؛
إتاحة مزيد من الفرص لألمهات واألطفال يف احلصول على اخلـدمات             )ه(  

  الصحية األساسية اجليدة يف مجيع أحناء البلد؛
        لة تعزيز التدابري الوقائية املهمة بالنسبة للنمو الـصحي للطفـل           مواص  )و(  

ال سيما بزيادة فرص الوصول إىل املستشفيات اليت تعتين باملواليد اليت ال تفصل املواليـد               
  .اجلدد عن أمهاهتم بعد الوالدة

  الرضاعة الطبيعية
ية نسبياً، فإن االعتمـاد     تالحظ اللجنة أنه بالرغم من ارتفاع معدل الرضاعة الطبيع          )٥٢

وتالحظ . على الرضاعة الطبيعية فقط خالل األشهر الستة األوىل من عمر األطفال ليس كافياً
اللجنة بقلق انتشاَر الدعاية اليت تشجع على استخدام بدائل للنب األم وقلةَ عدد املستشفيات               

  .اليت تعتين باملواليد
عتماد كلياً على الرضاعة الطبيعية خالل توصي اللجنة الدولة الطرف بتشجيع اال  )٥٣

 الدوليـة  املدونـة الستة أشهر األوىل من عمر األطفال وبتعزيز القدرة على رصد تنفيذ 

وتوصي اللجنة كذلك بـإيالء مزيـد مـن االهتمـام إلنـشاء      . األم لنب بدائل لتسويق
  .مستشفيات تعىن باملواليد على سبيل األولوية
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  صحة املراهقني    
اللجنة بالقوانني واالستراتيجيات اليت جرى اعتمادها مؤخراً وبزيادة جهود         ترحب    )٥٤

التوعية اليت تبذهلا الدولة الطرف حلماية املراهقني، مبا يف ذلك من خالل اعتماد قانون الرعاية               
ويساور القلق اللجنة بشأن عدم وجود استراتيجية       . الصحية وقانون التأمني الصحي اجلديدين    

أو استجابات بنيوية تعىن بصحة املراهقني، وبشأن املعدل شـديد االرتفـاع            وطنية شاملة   
وتشعر بالقلق أيضاً إذ إن حق األطفـال يف حرمـة حيـاهتم    . حلاالت احلمل بني املراهقات 

اخلاصة قد ال يكون موضع احترام تام يف املدارس ويف نظام الرعاية الصحية خاصةً أثناء إجراء 
          قدمي العالجات، وبشأن عدم إتباع سياسـة شـاملة خبـصوص           الفحوص الطبية العامة وت   

  .الصحة العقلية
عتبار تعليق اللجنـة    توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم مبا يلي، آخذة يف اال            )٥٥

  :بشأن صحة املراهقني ومنوهم يف سياق اتفاقية حقوق الطفل )٢٠٠٣(٤العام رقم 
اجلة املسائل املتعلقة بصحة املراهقني وضمان      تعزيز اجلهود اليت تبذهلا ملع      )أ(  

  تنفيذ الربامج اخلاصة بصحتهم تنفيذاً فعاالً، مبا يف ذلك من خالل توفري املوارد الكافية؛
           ضمان حصول املراهقني علـى خـدمات استـشارية سـرية تراعـي             )ب(  

  احتياجات الطفل؛
روف املؤاتية الحترام حـق     اختاذ كل التدابري املمكنة لضمان توافر الظ        )ج(  

  األطفال يف اخلصوصية؛
وضع سياسة شاملة تتعلق بصحة األطفال واملراهقني العقلية تتضمن مجيع     )د(  

املكونات اإللزامية وفق ما أوصت به منظمة الصحة العاملية، ومنها ما يتعلق بأنشطة تعزيز              
لصحية األساسية، واخلدمات   الصحة العقلية والوقاية من االضطرابات العقلية يف الرعاية ا        

اخلارجية والداخلية ملرضى االضطرابات العاطفية والعقلية بغية تقليص معدالت االنتحار          
  .ومعدالت اإليداع يف املؤسسات املتخصصة

  تعاطي املخدرات والتبغ والكحول ومواد أخرى
اد غـري  تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اختذت تدابري لتجرمي االجتـار يف املـو             )٥٦

وال يزال القلق يساور اللجنة جراء ارتفاع معدل تعـاطي املخـدرات والتبـغ              . املشروعة
  .والكحول ومواد سامة أخرى يف صفوف األطفال

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة مـن أجـل التـصدي               )٥٧
طريق أمور منها تزويد    لتعاطي األطفال املواد غري املشروعة والكحول والتبغ، وذلك عن          

األطفال مبعلومات دقيقة وموضوعية عن املواد السامة والتبغ، كما توصيها بتقدمي الدعم            
  .ملن حياولون اإلقالع عن تلك املواد أو التعايف من اإلدمان
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  مستوى املعيشة    
 يف املائة ١٠تالحظ اللجنة أن أسراً كثرية تعيش يف ضائقة اقتصادية حيث يعيش حنو   )٥٨

وال تزال اللجنـة تـشعر      . حتت خط الفقر الرمسي ويعانون احلرمان من اخلدمات األساسية        
بالقلق إزاء ضخامة عدد األسر املعيشية واملؤسسات العامة، سواء يف احلواضر أو يف األرياف،    

وهي تشعر بالقلق كذلك من الفوارق      . اليت ال حتصل إالّ على مرافق رديئة للمياه واإلصحاح        
ويبلغ معدل الفقر يف صـفوف  .  مستوى املعيشة بني خمتلف فئات األطفال واألسر الكبرية يف 

الروما على اخلصوص أربعة إىل مخسة أضعاف معدله بني جمموع السكان، وُيحرم الروما من              
ويساور اللجنة القلق إذ إن ظروف      . اخلدمات االجتماعية ألسباب منها املمارسات التمييزية     

 خطري من متتع األطفال حبقوقهم داخل األسر واملدارس ويف إطـار            العيش السيئة حتد بشكل   
  .أنشطتهم مع أقراهنم ويف األنشطة الثقافية

  : من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي٢٧وفقاً ألحكام املادة   )٥٩
مضاعفة اجلهود لالرتقاء باملستوى املنخفض ملعيشة األطفـال واألسـر            )أ(  

نها ختصيص املوارد الالزمة لتنفيذ تدابري فعالة للحد من الفقـر، علـى             الفقرية بطرق م  
  املستوى احمللي واجملتمعي؛

متكني األطفال الذين يعيشون يف فقر من فرص إمساع صوهتم واإلعراب             )ب(  
  عن آرائهم لدى واضعي ومنفيذي برامج احلد من الفقر خاصة على املستوى اجملتمعي؛

برامج شبكات األمان اليت تستهدف أشـد الفئـات        اختاذ تدابري لوضع      )ج(  
عفاً لتمكينها من الوصول حبرية إىل اخلدمات االجتماعية والصحية والتعليم والسكن،           ض

  ومياه الشرب النقية وخدمات اإلصحاح؛
اختاذ خطوات لرصد حالة الفقر اليت يعيشها األطفال رصـداً منـهجياً              )د(  

  .ميع عوامل احلرمانواختاذ تدابري عاجلة بغية التصدي جل

  ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨املواد ( التعليم واألنشطة الترفيهية والثقافية  -٦  

  التعليم، مبا يف ذلك التدريب والتوجيه املهنيان    
ترحب اللجنة بالتطورات املشجعة اليت طرأت مؤخراً مبا فيها االخنفاض احلاصل يف              )٦٠

ى التعليم، وحتسني وتوسيع مرافق التعلـيم قبـل         معدالت األمية، وأوجه التحسن يف مستو     
االبتدائي، واإلعداد اإلجباري لاللتحاق باملدارس، واعتماد خطة عمل من أجل حتسني تعليم            

وتالحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف قد خطت خطوات هامة باجتاه إعادة تنظيم            . الروما
ن بينها مراجعات املناهج الدراسية     وحتديث نظامها املدرسي يف إطار إصالحها التعليمي، وم       

  :غري أن القلق ال يزال يساور اللجنة إزاء ما يلي. وعمليات تقييم تدريب وأداء املدرسني



CRC/C/48/3 

109 GE.09-46349 

خمصصات امليزانية املنخفضة لنظام التعليم والتقدم البطيء احملرز فيما يتصل            )أ(  
  بتنفيذ اإلصالح؛

، ومنها تكاليف الكتب واألدوات     املرتبطة بالتعليم اجملاين  " التكاليف اخلفية "  )ب(  
  املدرسية والنقل والدروس اخلصوصية للتعويض عن رداءة نوعية نظام التعليم؛

كثرة عدد املدارس اليت حتتاج إىل التجديد وقلة التجهيزات وضعف تدريب             )ج(  
  املدرسني الذي ال يهيؤهم لتطبيق أساليب التدريس التفاعلية؛

س وارتفاع معدالت التسرب واالخنفـاض النـسيب        النقص يف القيد باملدار     )د(  
ألداء األطفال املنتمني إىل فئات مستضعفة، مبن فيهم األطفال الذين يعيشون يف األريـاف،              
واألطفال املعسرون واحملرومون اقتصادياً، وأطفال الروما واألطفال من أقليات عرقية أخرى،           

  ريهم من األطفال؛واألطفال الالجئون واملشردون داخلياً، مقارنةً بغ
بطء التقدم يف تدريب عدد كاف من املدرسني القادرين علـى التـدريس         )ه(  

  بلغات األقليات؛
املكانة اهلامشية املخصصة للتثقيف يف جمايل حقوق اإلنسان وحقوق الطفل            )و(  

  يف املدارس على مجيع املستويات؛
           ك لألطفـال املتـسربني  بطء التوسع يف التعليم والتدريب املهنيني مبا يف ذل       )ز(  

  من املدارس؛
  ما يقال عن انتشار العنف يف املدارس وخاصة بني الطالب؛  )ح(  
  .نوعية التعليم وحالة فئات األطفال األشد استضعافاً  )ط(  

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )٦١
نفيذاً كامال  اختاذ مجيع التدابري الضرورية لضمان تنفيذ احلق يف التعليم ت           )أ(  

لكي يتمتع األطفال الذين ينتمون إىل الفئات املستضعفة، مبن فيهم األطفال الذين يعيشون 
يف األرياف واألطفال املعسرون واحملرومون اقتصادياً، وأطفال الرومـا واألطفـال مـن             

  أقليات أخرى، واألطفال الالجئون واملشردون داخلياًً، حبقهم يف التعليم متتعاً كامالً؛
               حتسني كفاءة نظام التعليم بوسائل منـها رصـد خمصـصات كافيـة               )ب(  

  يف امليزانية؛
حتسني تأهيل املدرسني مهنياً وباخلصوص االهتمام مبن يتعلمـون بـبطء          )ج(  

  ومبعدالت التسرب املرتفعة بني الفئات املستضعفة من األطفال؛
ء يف اخلدمة وأثناءهـا هبـدف       تعزيز اجلهود لتدريب املدرسني قبل البد       )د(  

  النهوض بأساليب التعلم التفاعلية؛
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توفري املزيد من برامج التدريب املهين للشباب، بغية تيسري دخـوهلم إىل              )ه(  
  .سوق العمل

  : من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي٢٩ويف ضوء املادة   )٦٢
  ريـق مواصـلة إصـالح     مضاعفة اجلهود لتحسني نوعية التعليم عن ط        )أ(  

  املناهج الدراسية؛
إدراج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، ومن ضمنها حقوق الطفل، يف             )ب(  

  املنهج التعليمي العام؛
وضع برامج وأنشطة مناسبة من أجل هتيئة بيئة مدرسية يسودها التسامح   )ج(  

 مكافحة التعـصب    والسالم وفهم التنوع الثقايف يشترك فيها مجيع األطفال، وذلك بغية         
  والتعدي والتمييز داخل املدارس ويف اجملتمع عامةً؛

املتعلق بأهداف التعليم، وال    ) ٢٠٠١ (١مراعاة تعليق اللجنة العام رقم        )د(  
أي فئات األقليات،   (سيما فيما يتعلق باألطفال الذين ينتمون إىل الفئات األشد استضعافاً           

ال الالجئون والعائـدون، وأطفـال الرومـا،        واألطفال الذين يعيشون يف فقر، واألطف     
  ).واألطفال ذوو اإلعاقة، وغريهم

  الراحة والتسلية والترفيه واألنشطة الثقافية والفنية    
ترحب اللجنة مبا توليه الدولة الطرف من عناية للرياضة ووسائل الترفيه يف املدارس               )٦٣

نة بـالقلق إذ إن الوصـول إىل        وتشعر اللج . وكذلك بالدعم الذي تقدمه لألنشطة الرياضية     
  .املرافق الرياضية ال يزال يوقف إىل حد كبري على دخل األسر

 من االتفاقية، تشجع اللجنة الدولـة الطـرف علـى     ٣١يف ضوء أحكام املادة       )٦٤
مواصلة وتعزيز تركيزها على أنشطة الرياضة واللعب والثقافة لألطفال، مبا يف ذلك مـن              

  .جياد مشاريع للتعاون التقينخالل رصد موارد كافية وإ

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

  أطفال الالجئني    
ترحب اللجنة بالتقدم احملرز يف وضع إطار قانوين واضح ينظم معاملـة الالجـئني                )٦٥

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء كون نسبة  . ٢٠٠٧ديسمرب  /لباعتماد قانون اللجوء يف كانون األو     
            كبرية من األطفال العائـدين ال يـسجَّلون وبالتـايل فـإهنم ال حيـصلون علـى مجيـع                   

  .اخلدمات األساسية
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توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان تسجيل مجيـع              )٦٦
  .ئدون، ولضمان استفادهتم من أنظمة احلماية االجتماعيةاألطفال، مبن فيهم األطفال العا

  االستغالل االقتصادي مبا يف ذلك عمل األطفال    
             ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف علـى اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة                )٦٧

بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفوريـة للقـضاء           ) ١٩٩٩(١٨٢رقم  
واللجنة قلقة أيضاً بشأن استمرار عمل األطفـال يف         . غية منح محاية خاصة لألطفال    عليها ب 

وعالوة على ذلـك،    . الدولة الطرف وباخلصوص يف املناطق الريفية ويف القطاع غري الرمسي         
  .تأسف اللجنة لقلة البيانات املتوفرة هبذا الشأن

ــة منظمــة العمــل٣٢وفقــاً للمــادة   )٦٨ ــة، واتفاقي ــة  مــن االتفاقي                     الدولي
بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء         ) ١٩٩٩(١٨٢رقم  

  :عليها، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي
إجراء دراسة استقصائية وطنية شاملة لعدد األطفال العاملني وتركيبتهم           )أ(  

 شاملة ملعاجلة األسباب بغية تعزيز      وخصائصهم بغية وضع وتنفيذ استراتيجيات وسياسات     
الوقاية، ويف حال استخدام األطفال بصورة قانونية، ضمان خلوِّ عملهم من االسـتغالل             

  واستجابته للمعايري الدولية؛
ضمان التعاون، عند االقتضاء، مع الربنامج الدويل للقضاء على عمـل             )ب(  

  . يف هذا الشأناألطفال التابع ملنظمة العمل الدولية ومع اليونيسيف

  أطفال الشوارع    
تعرب اللجنة عن تقديرها للتدابري املتخذة من أجل معاجلة حقوق واحتياجات أطفال    )٦٩

 ٢٧الذي يكفل رعاية ومحايـة      " أطفال الشوارع "الشوارع من قبيل تنفيذ الربنامج املسمى       
ل عرضـةً بـشكل     غري أن اللجنة تشعر بالقلق لكون أولئك األطفا       . طفالً من أطفال الروما   

  .خاص لالجتار ولالستغالل االقتصادي واجلنسي
تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها بالتعاون مع املنظمات غـري              )٧٠

احلكومية ذات الصلة إلعمال حقوق أطفال الشوارع وسـد احتياجـاهتم، والتـصدي             
وعـالوة  . لشوارعلألسباب اجلذرية ووضع استراتيجيات فعالة للتوعية حبقوق أطفال ا        

على ذلك، حتث اللجنة الدولة الطرف على توفري احلماية واملساعدة لألطفـال الـذين              
كما حتث اللجنة الدولة الطرف، . يعيشون حالياً يف الشوارع مع وضع آرائهم يف االعتبار 

                على وضع وتنفيذ برامج للحيلولة دون ترك األطفـال أسـرهم ومدارسـهم للعـيش               
  . الشوارعيف
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  االستغالل اجلنسي لألطفال واالجتار هبم    
ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق             )٧١

الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية إىل جانـب              
 أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء قلة البيانات عن         غري. إنشاء فريق وطين ملنع وقمع االجتار بالبشر      

. ظاهرة االستغالل اجلنسي لألطفال واالجتار هبم وعدم وجود استراتيجية وطنية شاملة ملنعها           
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً بسبب عدم وجود برامج وخدمات إلعادة اإلدماج وإعادة التأهيل         

 الواردة عن ارتكاب املوظفني املكلفـني       خمصصة حصرياً لألطفال الضحايا، وبسبب التقارير     
  .بإنفاذ القوانني العتداءات جنسية

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )٧٢
تعزيز جهودها لتقليص حاالت االستغالل اجلنسي وبيع األطفال واالجتار        )أ(  

هبم ومنع حدوثها، مبا يف ذلك عن طريق إجراء دراسة شاملة ومجع بيانات عـن وتـرية                 
  ث تلك احلاالت وأبعادها وتنفيذ استراتيجيات وسياسات شاملة للتصدي هلا؛حدو

تعزيز التعاون مع سلطات البلدان اليت يأيت منها أو يوّجه إليها األطفال              )ب(  
  املتاجر هبم بغية مكافحة هذه الظاهرة؛

مواصلة توعية املهنيني واآلباء واألطفال وعامة الناس مبشاكل االعتـداء            )ج(  
  ي على األطفال واالجتار هبم، عن طريق التثقيف مبا يف ذلك إطالق محالت إعالمية؛اجلنس

         وضع استراتيجية وطنية شاملة ملنـع االسـتغالل اجلنـسي لألطفـال              )د(  
  واالجتار هبم؛

زيادة احلماية املقدمة لألطفال ضحايا االستغالل اجلنسي واالجتار، الذين           )ه(  
وتوصي اللجنة بأن يتم ذلك من خـالل        . لة الضحية دون جترميهم   ينبغي أن يعاملوا معام   

الوقاية، ومحاية الشهود، وإعادة اإلدماج يف اجملتمع، واحلصول على الرعاية الصحية وعلى 
املساعدة النفسية بطريقة منسقة، مبا يف ذلك عن طريق تعزيز التعاون مع املنظمات غـري               

ة إعالن وبرنامج عمل املـؤمتر العـاملي األول         وينبغي، يف هذا الصدد، مراعا    . احلكومية
               ١٩٩٦ملكافحة االستغالل اجلنـسي لألطفـال ألغـراض جتاريـة املعقـود يف عـام                

 عـن  ٢٠٠١والتزام يوكوهاما العاملي الذي اعتمده املؤمتر العاملي الثاين املعقود يف عـام            
  املوضوع ذاته؛

ميكـن الوصـول إليهـا ومراعيـة        ضمان إنشاء آلية حتفَظُ السرية و       )و(  
الحتياجات األطفال لتلقي ومعاجلة الشكاوى الفردية الواردة من مجيع األطفال، مبن فيهم         

 عاماً وذلك باإلضافة إىل خط املـساعدة        ١٨ و ١٤األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني      
  اهلاتفية الوطين اجملاين املوجود فعالً؛

  ؛ضمان مالحقة مرتكيب االستغالل  )ز(  
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تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون، واألخـصائيني االجتمـاعيني           )ح(  
وأعضاء النيابة العامة على كيفية تلقي الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها وعلى مالحقة            

  املرتكبني بطريقة تراعي مشاعر األطفال؛
  .التماس املساعدة، عند االقتضاء، من جهات منها اليونيسيف  )ط(  

  ؤون قضاء األحداثإدارة ش    
ترحب اللجنة باعتماد القانون املتعلق باجملرمني األحداث وبتوفري احلماية القانونيـة             )٧٣

اجلنائية للقُّصر الذي ينص على أحكام خاصة باجلاحنني من األحداث ومنها الدفاع اإللزامي             
رشادية بدالً مـن    عن القُّصر واإلعفاءات وحتديد املدة اليت تستغرقها احملاكمة وفرض تدابري إ          

وترحب اللجنة أيضاً باملشاريع املختلفة الرامية إىل إعادة إدماج اجملـرمني           . سجن األحداث 
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تنفيذ األحكام السارية بسبب شىت القيود الواقعية            . األحداث

امـة  وعدم وجود نظام فعال لقضاء األحداث يتكون من متخصصني من أعضاء النيابـة الع             
  .والقضاة واألخصائيني االجتماعيني للتعامل مع األطفال املخالفني للقانون

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )٧٤
مواصلة وتعزيز جهودها من أجل ضمان التنفيذ الكامل ملعـايري قـضاء           )أ(  

ت  من االتفاقية وغري ذلك من املعايري الدولية ذا٣٩ و٤٠ و٣٧األحداث، وخباصة املواد 
الصلة هبذا اجملال، مثل قواعد األمم املتحدة النموذجية الـدنيا إلدارة شـؤون قـضاء               

مبادئ (، ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث         )قواعد بيجني (األحداث  
قواعد (وقواعد األمم املتحدة حلماية األحداث احملرومني من حريتهم         ) الرياض التوجيهية 

بشأن حقوق الطفل يف    ) ٢٠٠٧(١٠يف االعتبار تعليق اللجنة رقم      أخذ  ، على أن ت   )هافانا
  قضاء األحداث؛

  :إيالء اهتمام خاص، على سبيل األولوية، ملا يلي  )ب(  
ضرورة اختاذ تدابري ملنع وتقليل االحتجاز قبل احملاكمة وغريه من أشكال         '١'

االحتجاز وتقليص مدة هذا االحتجاز إىل أدىن حد ممكن، وذلك عـن            
ق أمور منها استحداث وتنفيذ بدائل لالحتجاز كأوامر خدمة اجملتمع        طري

  احمللي، وتدخالت العدالة اإلصالحية، إىل غري ذلك؛
ضرورة تدريب ضباط الشرطة واملدعني العـامني والقـضاة ومـراقيب            '٢'

السلوك وغريهم ّممن يتعاملون مع األطفال املخالفني للقانون، وذلك من          
واب هؤالء األطفال من قبل ضباط شـرطة   أجل ضمان أمور منها استج    

مدربني يبلغون الوالدين فوراً باعتقال طفلهم ويسهلون وقوف حمام إىل          
  جانب الطفل؛
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  من  ١ضرورة تعزيز إعادة إدماج األطفال يف اجملتمع، متاشياً مع الفقرة            '٣'
   من االتفاقية؛٤٠املادة 

تمعات احمللية للمساعدة   تعزيز التدابري الوقائية، مثل دعم دور األسر واجمل         )ج(  
  على التخلص من األوضاع االجتماعية املؤدية إىل مشاكل مثل جنوح األحداث واجلرمية؛

  تعزيز إنفاذ التشريعات القائمة؛  )د(  
           التماس املزيد مـن املـساعدة التقنيـة يف جمـال قـضاء األحـداث                )ه(  

 ومـن  األحـداث  بقـضاء  عـين امل الوكـاالت  بني املشترك الفريقوتدريب الشرطة من 
  .اليونيسيف، وغريمها

  أطفال الروما    
إن اللجنة، إذ تالحظ اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف، من قبيل اعتماد قانون محاية                )٧٥

حقوق وحريات األقليات الوطنية، ال تزال تشعر بالقلق الشديد إزاء ما يصدر عن اجلمهور              
. احلالة العامة ألطفال األقليات وال سيما أطفال الرومـا        العام من مواقف سلبية وحتّيز وإزاء       

وتشعر اللجنة بالقلق من أثر ذلك على ممارسة التمييز وترسيخ الفوارق والفقر واحلرمان من              
فرص احلصول على الرعاية الصحية والتعليم والسكن والعمل على قدم املساواة مع الغـري؛              

ويـساور  . بكر؛ والتمتع مبستوى معيشي الئـق     وعدم القيد يف املدارس؛ وحاالت الزواج امل      
اللجنة القلق أيضاً بسبب مستويات املشاركة املنخفضة جداً يف برامج مناء الطفولة املبكـرة              

  .والرعاية النهارية واحلرمان من التعليم
  :حتث اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي  )٧٦

ويف كافة املناطق من أجـل      إطالق محالت إعالمية على مجيع املستويات         )أ(  
التصدي للمواقف السلبية جتاه طائفة الروما يف اجملتمع بوجه عام، مبا يف ذلك يف صفوف               

  الشرطة وغريهم من املهنيني؛
تعزيز جهودها من أجل القضاء على التمييز ومواصلة وضـع وتنفيـذ              )ب(  

ا ضمان االسـتفادة     غايُته - بالتعاون الوثيق مع جمتمع الروما نفسه        -سياسات وبرامج   
على قدم املساواة من اخلدمات املناسبة ثقافياً ومن ضمنها خدمات النمـاء والتعلـيم يف               

  الطفولة املبكرة؛
اختاذ مجيع التدابري الضرورية لتسجيل أطفال الروما بصورة منهجية حىت            )ج(  

  ية؛توفَّر هلم خدمات الرعاية الصحية على قدم املساواة وجينَّبوا انعدام اجلنس
وضع وحدات للمناهج الدراسية لألطفال على مستوى املدرسة، تتناول           )د(  

أموراً منها تاريخ وثقافة طائفة الروما، بغية تشجيع التفاهم والتسامح واحتـرام حقـوق     
  الروما يف اجملتمع الصريب، فضالً عن النهوض مبهاراهتم يف تعلم اللغة الصربية؛
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 الطفلة وحبقها يف احلصول على التعليم دون        توعية جمتمعات الروما بقيمة     )ه(  
  .متييز وحقها يف احلماية من الزواج املبكر ومن أثره الضار

  التصديق على صكوك حقوق اإلنسان  -٨  
 تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على االتفاقية الدولية حلمايـة حقـوق               )٧٧

قـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة       مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم وعلى اتفاقيـة ح        
  .وبروتوكوهلا االختياري

  املتابعة والنشر  -٩  

  املتابعـة    
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لكفالة التنفيذ التام هلذه              )٧٨

التوصيات، مبا يف ذلك عن طريق إحالتها إىل أعضاء احلكومة والربملان للنظر فيها واختاذ              
  .ضافية بشأهنا على النحو املناسبإجراءات إ

  النشـر    
توصي اللجنة بإتاحة التقرير األويل والردود اخلطية اليت قدمتها الدولة الطـرف              )٧٩

          على نطاق واسع بلغات البلد لكي يطلع عليـه عمـوم النـاس ومنظمـات اجملتمـع                 
اش والتوعيـة باالتفاقيـة     املدين وفئات الشباب والفئات املهنية واألطفال بغية إثارة النق        

  .وبتنفيذها ورصدها

  التقرير القادم  -١٠  
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي التقرير الدوري املوحـد الـذي يـضم                )٨٠

وتتوقع اللجنة مـن    . ٢٠١٣مارس  / آذار ١٢التقريرين الثاين والثالث يف موعد أقصاه       
  .، وفقاً ملا تنص عليه االتفاقيةالدولة الطرف أن تقدم تقاريرها كل مخس سنوات بعد ذلك

كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي وثيقة أساسية حمدثة وفقـاً ملتطلبـات              )٨١
املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير إىل هيئـات        "الوثيقة األساسية املوحدة املبينة يف      
يقة أساسـية موحـدة     وللمبادئ التوجيهية لتقدمي وث   " معاهدات حقوق اإلنسان الدولية   
أقرها االجتماع اخلامس املشترك بني جلان اهليئـات        اليت  ووثائق خاصة مبعاهدات بعينها     

  ).HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيه /يف حزيراناملنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان 
  سرياليون  -٣٠
ــستيها    )١ ــة، يف جل ــرت اللجن ــر  (١٣٣١ و١٣٣٠نظ  CRC/C/SR.1330انظ
، يف التقرير الدوري الثاين لسرياليون      ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٩ املعقودتني يف    )CRC/C/SR.1331و
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)CRC/C/SLE/2(     ٢٠٠٨يونيـه   / حزيـران  ٦ املعقودة يف    ١٣٤٢، واعتمدت، يف جلستها ،
  .املالحظات اخلتامية التالية

  مقدمة  -ألف   
 ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاين، كما ترحب بردودهـا             )٢

، وتنوه مبا اتسم به     )CRC/C/SLE/Q/2/Add.1(اخلطية على قائمة املسائل اليت طرحتها اللجنة        
تقريرها وردودها من صراحٍة ونقٍد ذايت، مما مسح للجنة بفهم حالة األطفال يف الدولة الطرف         

بيد أن اللجنة تعرب عن أسفها لعدم متكّن الدولة الطرف، لظروف غري متوقعة،             . فهماً أفضل 
ن إرسال وفد متعدد القطاعات للمشاركة يف احلوار، وبالتايل لعدم تقدمي ردود على بعض              م

  . املسائل اليت أُثريت

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

  ؛٢٠٠٤قانون التعليم لعام   )أ(
  ؛ ٢٠٠٥القانون املتعلق باالجتار باألشخاص لعام   )ب(
  ؛٢٠٠٧قانون املرياث لعام   )ج(
  ؛٢٠٠٧قانون الزواج العريف لعام   )د(
  ؛٢٠٠٧القانون املتعلق بالعنف املرتيل لعام   )ه(
  ؛٢٠٠٧القانون الوطين حلقوق الطفل لعام   )و(
  ؛ ٢٠٠٤إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف عام   )ز(
  . ٢٠٠٦ضع السياسة الوطنية اخلاصة باألطفال يف عام و  )ح(

وترحب اللجنة بتنفيذ عدد من الربامج واملشروعات املتصلة مبسائل حقوق الطفل،              )٤
  :مبا يف ذلك
  برنامج تطوير قطاع العدالة؛  )أ(  
  الربامج اخلاصة باأليتام وغريهم من األطفال الضعفاء؛  )ب(  
  طفال؛برنامج املراكز املالئمة لأل  )ج(  
  برنامج دعم األسرة يف سرياليون؛   )د(  
  .برنامج اقتفاء آثار األسر عرب احلدود ومل مشلها  )ه(  
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  :وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية  )٥
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغـاء            )أ(  

  ؛٢٠٠١سبتمرب /واد اإلباحية، يف أيلولاألطفال واستغالل األطفال يف امل
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفـال يف            )ب(  

  ؛٢٠٠٢مايو /الرتاعات املسلحة؛ يف أيار
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو              )ج(  

  .٢٠٠١ أبريل/الالإنسانية أو املهينة، يف نيسان

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم   

  ) من االتفاقية٤٤ من املادة ٦، والفقرة ٤٢، واملادة ٤املادة ( تدابري التنفيذ العامة  -١  

  التوصيات السابقة املقدمة من اللجنة    
تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد تناولت بعض الشواغل والتوصيات اليت قُدمت              )٦

بيد أن اللجنة تعرب عن     ). CRC/C/15/Add.116(التقرير األويل للدولة الطرف     عند النظر يف    
أسفها ألن تناول الدولة الطرف لتلك الشواغل والتوصيات مل يكن كافياً، أو كان جزئيـاً               

  . فقط، مبا يف ذلك التوصيات املتصلة بالتنسيق، ومجع البيانات، والتمييز
تتخذ مجيع التـدابري الـضرورية لتنـاول        حتثُّ اللجنة الدولة الطرف على أن         )٧

التوصيات الواردة يف املالحظات اخلتامية املقدمة بشأن التقرير األويل واليت مل تنفذ بعـد،           
أو اليت مل تنفذ بالقدر الكايف، وأن تتابع تنفيذ التوصيات الواردة يف هـذه املالحظـات                

ذا السياق، تلفت اللجنة انتبـاه      ويف ه . اخلتامية على التقرير الدوري الثاين متابعة كافية      
املتعلق بتدابري التنفيذ العامـة التفاقيـة       ) ٢٠٠٣(٥ة الطرف إىل التعليق العام رقم       الدول

  .حقوق الطفل

  التشريعات    
ترحب اللجنة بصفة خاصة باعتماد الدولة الطرف لقانون حقوق الطفـل الـذي               )٨

، فضالً عن التشريعات األخرى     يشمل بصورة واسعة الكثري من جماالت محاية حقوق الطفل        
وحتيط اللجنة علماً مع التقدير بكـون       . املتصلة بصورة مباشرة أو غري مباشرة حبقوق الطفل       

القانون قد صيغ ليأخذ يف احلسبان املالحظات اخلتامية املتصلة بالتقرير األويل للدولة الطرف             
مام أن الدولة الطـرف     كما تالحظ اللجنة باهت   ). CRC/C/Add.116 (٢٠٠٠املقدم يف عام    

          تعكف على إعداد خطة للتنفيذ ووضع استراتيجية لنشر املعلومـات فيمـا خيـص قـانون           
  . حقوق الطفل
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تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ، على سبيل األولوية، مجيع التـدابري               )٩
ةً، على التشريعات   املالئمة لتضمن اكتساب قانون حقوق الطفل األسبقية، قاُنوناً وُمَمارسَ        

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تـوفر املـوارد          . السابقة املتصلة حبقوق الطفل   
وال سيما فيما خيـص مقـدرة       ،  البشرية واملالية الالزمة لتنفيذ أحكام القانون تنفيذاً تاماً       

  .اجملالس احمللية على تنفيذ برامج التخطيط والتنفيذ الضرورية يف هذا الصدد

  التنسيق    
تالحظ اللجنة باهتمام أن قانون حقوق الطفل يدعو إىل إنشاء جلنة وطنيـة ُتعَنـى                 )١٠

غري أن اللجنة تالحظ أن هذه اللجنة       . باألطفال وتتوىل تنسيق األنشطة اليت هتم قضايا الطفل       
د كما تعرب اللجنة عن قلقها ألن الدور التنسيقي موزع حالياً على عد           . الوطنية مل ُتنشأ بعد   

  .كبري من ِفرق العمل اليت أُنشئت، واليت تتناول كل واحدة منها مسائل حمددة خاصة بالطفل
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ هيئة رفيعة املستوى تتوىل تنسيق األنشطة              )١١

املتصلة بقضايا الطفل، وبأن تكفل حصول هذه اهليئة على املوارد املالية والبشرية الكافية             
  .رها بكفاءةألداء دو

  خطة العمل الوطنية    
تالحظ اللجنة مع التقدير وضع الدولة الطرف مشروع سياسة وطنية خاصة برفـاه               )١٢

بيد أن اللجنـة تـشعر      . الطفل ُتكِمل القوانني األخرى املتعلقة حبماية وتعزيز حقوق الطفل        
  .بالقلق لعدم وجود خطة عمل وطنية خاصة بالطفل

الطرف على اعتماد خطة عمل وطنية خاصة باألطفال، وأن تشجع اللجنة الدولة     )١٣
تكفل تتناول هذه اخلطة على حنوٍ كاملٍ مجيع حقوق الطفل املنصوص عليها يف االتفاقية،              

اليت اعتمدهتا  " عامل صاحل لألطفال  "وُتراعي التوصيات الواردة يف الوثيقة اخلتامية املعنونة        
           /ا االستثنائية املعنية بالطفـل، املعقـودة يف أيـار         اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهت     

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً     . ٢٠٠٧، واستعراض نصف املدة لعام      ٢٠٠٢مايو  
بأن ختصص االعتمادات الالزمة يف امليزانية وتنشئ آليات املتابعة املالئمة لتنفيـذ هـذه              

لعمل تشتمل على آلية تقييم ورصد متكِّن من        اخلطة تنفيذاً تاماً، وبأن تتأكد من أن خطة ا        
كما تشجع اللجنة الدولة    . التقييم املنتظم للتقدم احملرز ومن حتديد أوجه القصور املمكنة        

الـذي اعُتمـد يف أثنـاء       " النداء من أجل العمل العاجل    "الطرف على أن ترصد تنفيذ      
قود يف القاهرة يف تـشرين      استعراض نصف املدة خلطة عمل أفريقيا املالئمة لألطفال، املع        

  .٢٠٠٧نوفمرب /الثاين
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  الرصد املستقل    
تالحظ اللجنة مع التقدير أن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، اليت باشـرت عملـها                )١٤

حديثاً، تتمتع بوالية واسعة للنظر يف مجيع حاالت انتهاك حقـوق اإلنـسان، مبـا فيهـا                 
ة تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود قـسم داخـل   إال أن اللجن  . االنتهاكات اليت هتم األطفال   

  .اللجنة يركز حتديداً على حقوق الطفل
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن أن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان تتمتـع               )١٥

بوالية رصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، وأن ُتنشأ اللجنة وفقاً ملبادئ باريس التوجيهيـة              
 كـانون   ٢٠ املـؤرخ    ٤٨/١٣٤قرار اجلمعية العامة    (ت الوطنية   املتعلقة مبركز املؤسسا  

بشأن ) ٢٠٠٢(٢مراعاة تعليق اللجنة العام رقم      ، ومع   )، املرفق ١٩٩٣ديسمرب  /األول
وينبغي أن . دور املؤسسات الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان يف تعزيز ومحاية حقوق الطفل

قة بانتهاكات حقـوق األطفـال مـن        تكون هذه اهليئة قادرة على تلقي الشكاوى املتعل       
األطفال أنفسهم أو ممن ينوب عنهم والتحقيق فيها، كما ينبغي أن توفَّر هلا املوارد البشرية  

ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلتمس املساعدة الفنية         . واملالية الالزمة 
 ومفوضية األمم املتحـدة     )اليونيسيف(من جهات من بينها منظمة األمم املتحدة للطفولة         

  .السامية حلقوق اإلنسان

  ختصيص املوارد    
يف حني تالحظ اللجنة أن وزارة الرعاية االجتماعية والشؤون اجلنـسانية وشـؤون      )١٦

تعمل يف جمال قضايا الطفل بالتعاون مـع الـوزارات          ) وزارة الرعاية االجتماعية  (األطفال  
 هلا حصة خاصة من االعتمـادات املخصـصة يف          واإلدارات واجلهات األخرى، اليت ُترَصد    

امليزانية، فإن اللجنة تالحظ بقلق أن وزارة الرعاية االجتماعية نفسها ال تتلقى سوى جـزء               
يسري من االعتمادات املخصصة يف امليزانية السنوية للدولة الطرف، وأهنا تفتقر إىل التمويـل              

للجنة أن الوزارة تعتمد اعتماداً كـبرياً       كما تالحظ ا  . الكايف لتنفيذ عملها اخلاص باألطفال    
  .على شركاء التنمية يف تنفيذ واليتها اخلاصة بالطفل، وهي حالة ال ميكن استمرارها

ويف حني تالحظ اللجنة ما أعربت عنه احلكومة من التزام مبواصـلة محلـة قويـة                  )١٧
رير اليت تفيد استمرار    ملكافحة الفساد، فإهنا، على الرغم من ذلك، تعرب عن قلقها إزاء التقا           

  الفساد الذي قد يكون له تأثري سليب على ختصيص املوارد احملدودة أصـالً لتعزيـز ومحايـة              
  .حقوق الطفل

حتث اللجنة الدولة الطرف، آخذة يف حسباهنا توصيات اللجنة الصادرة يف أثناء              )١٨
 مسؤولية  -طفل  املوارد املخصصة إلعمال حقوق ال    " بشأن   ٢٠٠٧يوم املناقشة العامة يف     

، على أن حتّدد أولويات وتزيد االعتمادات املخصصة يف امليزانية للطفـل علـى              "الدول
الصعيدين احمللي والوطين، وأن تكفل تلقي وزارة الرعاية االجتماعيـة املـوارد املاليـة              
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كما توصي اللجنة الدولة الطـرف بـأن        . والبشرية الكافية لتنفيذ عملها املتصل بالطفل     
يع التدابري للقضاء على الفساد، مبا يف ذلك عن طريق مواصلة وتعزيـز محلـة               تتخذ مج 

مكافحة الفساد، وتعزيز دور واستقاللية مفوضية مكافحة الفساد، واملقاضاة الفعالة بشأن     
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشرع يف تتبع تنفيذ امليزانية، مراعية            .أعمال الفساد 

ة رصد اعتمادات امليزانية املخصصة لألطفـال، وأن تلـتمس   يف ذلك حقوق الطفل، بغي   
  . املساعدة الفنية هلذا الغرض من جهات من بينها اليونيسيف

  مجع البيانات    
تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية البيانات اجملمعة، مبا يف ذلك البيانات اخلاصة                )١٩

ر اللجنة بالقلق إزاء ما وردها مـن  وعالوة على ذلك، تشع   . مبختلف فئات األطفال الضعفاء   
 وأن  ٢٠٠٥تقارير تفيد أن قاعدة البيانات اليت ُوضعت بالتعاون مع املاحنني قد تلفت يف عام               

  . البيانات املفقودة مل ُتسَترجع حىت اآلن
تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل تعزيز نظام مجع البيانات باعتبـاره               )٢٠

حملرز يف جمال إعمال حقوق الطفل، وأن تساعد يف وضع سياسـات            قاعدة لتقييم التقدم ا   
وينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن املعلومات اجملمعة حتتـوي علـى       . لتنفيذ االتفاقية 

بيانات حمدثة تسمح بإجراء التصنيف والتحليل لنطاق واسع من الفئات الضعيفة، مبا يف             
ق، واألطفال الذين يعيشون يف فقر، وأطفـال      ذلك األطفال الذين كانوا مقاتلني يف الساب      

كما توصي اللجنة   . الشوارع، واألطفال املعوقون، واألطفال الذين يعملون، وما إىل ذلك        
  .الدولة الطرف بأن تلتمس املساعدة الفنية من جهات من بينها اليونيسيف

  نشر االتفاقية، والتدريب والتوعية    
 اليت بذلتها الدولة الطرف لنشر أحكام االتفاقيـة         تالحظ اللجنة مع التقدير اجلهود      )٢١

والقوانني ذات الصلة بوسائل منها على سبيل املثال األنشطة اإلعالنية، ومحـالت التوعيـة،      
وبرامج التدريب املنتظم ألعضاء شبكة منتدى الطفـل، ومـسؤويل الـوزارات، والقـادة              

جلهود الرامية إىل إشراك األطفـال      وترحب اللجنة با  . اجملتمعيني، واألخصائيني االجتماعيني  
بيد أن اللجنة تشعر بـالقلق ألن بـرامج التـدريب           . على حنو فعال يف عملية نشر االتفاقية      

وتعرب اللجنـة   . تستهدف جمموعة حمدودة من الفئات املهنية اليت تعمل إىل جانب األطفال          
ا حقوق الطفـل، يف     أيضاً عن قلقها ألن الدولة الطرف لـم ُتدرج حقوق اإلنسان، مبا فيه           

  . املناهج الدراسية
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها الرامية إىل إشـاعة الـوعي               )٢٢

باالتفاقية على نطاق واسع وجعل أحكامها معلومة ومفهومة لدى الكبري والصغري علـى             
هنية وتوصيها كذلك بتعزيز برامج التدريب املنهجي املوجهة جلميع الفئات امل         . حد سواء 

اليت تعمل من أجل األطفال وإىل جانبهم، وخباصة املوظفون املكلفون بإنفـاذ القـوانني،              
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واملدرسون، مبن فيهم املدرسون يف املناطق الريفية والنائيـة، واملوظفـون الـصحيون،             
ويف هذا الصدد، توصـي  . واألخصائيون االجتماعيون وموظفو مؤسسات رعاية األطفال    

بأن ُتدرج تعليم حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية الرمسية جبميع          اللجنة الدولة الطرف    
  .مراحل التعليم

  التعاون مع اجملتمع املدين    
حتيط اللجنة علماً مبا ذكرته الدولة الطرف من أهنا أقامت وعززت عالقات عمـل                )٢٣

 بكون نظـام    وترحب. بناءة مع املنظمات غري احلكومية احمللية والدولية واملنظمات اجملتمعية        
االتصال الشبكي التعاوين والرصد املشترك بني املنظمات غري احلكومية واملنظمات اجملتمعية،           

غـري أن   . املتصل حبماية الطفل، قد أصبح ال مركزياً ويعمل حالياً يف املناطق الريفية كذلك            
 املرجوة منها اللجنة يساورها القلق الحتمال عدم متكن املنظمات غري احلكومية من أداء املهام       

  .بسبب حمدودية قدراهتا
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعطي األولوية لبناء قدرات املنظمـات غـري               )٢٤

كما تدعو اللجنة الدولة  . احلكومية على الصعيدين املركزي واحمللي بغية ضمان االستدامة       
ة العاملـة يف    الطرف إىل أن تستفيد من موارد الشركاء الدوليني ووكاالت األمم املتحد          

كمـا توصـي    ). اليونيسيف(الدولة الطرف، مبا يف ذلك منظمة األمم املتحدة للطفولة          
لكي يشمل   اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز تعاوهنا مع اجملتمع املدين وُتّوسع نطاق التعاون           

مجيع اجملاالت املتصلة بتعزيز ومحاية حقوق الطفل، مبا يف ذلك األنشطة املتـصلة بتنفيـذ               
  .التفاقية ومتابعة تنفيذ املالحظات اخلتامية للجنةا

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

  عدم التمييز    
حتيط اللجنة علما مع التقدير باملادة اخلاصة مببدأ عدم التمييز، مبا يف ذلك التمييز ضد    )٢٥

ملستمرة واملتزايدة لتثقيف اجلمهـور     ، وباجلهود ا  )٢٠٠٤(الفتيات، الواردة يف قانون التعليم      
إال أن اللجنة تعـرب عـن       . بضرورة عدم التمييز، وخباصة ضد الفتيات واألطفال املعوقني       

أسفها ألن الدستور ال يزال جييز التمييز ضد النساء واألطفال، وخباصة يف مـسائل الـزواج        
  . والتقاليدواملرياث، وذلك عن طريق القيود واالمتيازات املوجودة يف األعراف

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل تعزيز جهودها الرامية إىل إلغاء مجيع               )٢٦
وحتثها، على وجه اخلـصوص، علـى أن        . القوانني التمييزية من مجيع سجالت القوانني     

.  من االتفاقية مراعاة تامة    ٢تراجع الدستور حىت تصبح أحكامه غري متييزية وتراعي املادة          
اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد استراتيجية شاملة، مبا فيهـا محـالت             كما تشجع   
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التوعية، للقضاء على التمييز ألي سبب من األسباب، وبوجه خاص التمييز الذي تتعرض            
  .لـه خمتلف الفئات الضعيفة

  مصاحل الطفل الفضلى    
خرية، مبا يف ذلـك     حتيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف أن القوانني والتدابري األ           )٢٧

. قانون حقوق الطفل والسياسة الوطنية اخلاصة باألطفال، تؤيد مبدأ مصاحل الطفل الفـضلى            
كما تالحظ باهتمام إعالن الدولة الطرف أن وزارة الرعاية االجتماعية وشركاَءها يطبقـون            

ـ             ل وإعـادة   مبدأ املصاحل الفضلى يف اإلجراءات املتعلقة باألطفال، مبا يف ذلك برامج التأهي
غري أن اللجنة تالحظ أيضاً بقلق أن مبدأ مـصاحل الطفـل            . اإلدماج يف فترة ما بعد احلرب     

الفضلى ليس من األولويات على ما يبدو يف اإلجراءات الرئيسية املتعلقة بالطفل، مبا يف ذلك               
  .تلك املتصلة باالعتمادات املخصصة يف امليزانية

لـضمان إدراج مبـدأ      واصل وتعزز جهودها  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت       )٢٨
مصاحل الطفل الفضلى على النحو الواجب يف مجيع اإلجراءات، وال سيما تلك املتـصلة              
باالعتمادات املخصصة يف امليزانية، واألحكام القانونية، وكذلك يف القرارات القـضائية           

  .طفالواإلدارية، ويف املشاريع والربامج واخلدمات اليت تؤثر على حياة األ

  احلق يف احلياة والبقاء والنمو    
تالحظ اللجنة مع التقدير أن إجراءات ترمي إىل ضمان بقاء الطفـل ومنـوه قـد                  )٢٩

. ٢٠٢٥أدرجت يف ورقة استراتيجية احلد من الفقر، ويف خطة العمل املتعلقة بالرؤية القُطرية            
ات اجملتمعية العاملة من أجل وترحب اللجنة باجلهود اليت بذلتها وكاالت محاية الطفل واملنظم      

بيـد أن اللجنـة     . أن تصبح برامج بقاء الطفل ومنوه متوفرة يف القرى النائية واملناطق الريفية           
تشارك الدولة الطرف قلقها إزاء عدم كفاية اجلهود الرامية إىل حتقيق األمن الغـذائي لبقـاء         

  .الطفل ومنوه
عزِّز سياساهتا وبراجمها اليت تتناول     حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل وتُ         )٣٠

املسائل املتصلة حبق الطفل يف احلياة والبقاء والنمو، مبا يف ذلك حتقيق األمن الغذائي، كما               
حتثها على أن تعطي األولوية جلميع األطفال، مبن فيهم الذين يعيشون يف املناطق الريفيـة               

  .والنائية يف البلد

  احترام آراء الطفل    
 اللجنة مع التقدير أن وزارة الرعاية االجتماعية وشركاءها قد حرصوا على            تالحظ  )٣١

مشاركة األطفال وإدارة شبكة منتدى الطفل بفعالية يف برامج العدالة االنتقالية، مبا يف ذلـك   
كما تالحظ اللجنة باهتمام أن آراء      . جلسات شارك فيها األطفال مع جلنة احلقيقة واملصاحلة       

ا وأهنا أخذت بعني االعتبار، إىل حد ما، يف قانون حقـوق الطفـل ويف               الطفل قد استمع هل   
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إال أن اللجنة يساورها القلق ألن هذه املبادرات مل تراع يف           . السياسة الوطنية اخلاصة بالطفل   
مجيع القطاعات وأن األطفال، وخباصة الذين ينتمون إىل فئات ضعيفة، ال تتاح هلم الفرصـة               

م يف اإلجراءات اإلدارية والقضائية، وداخل األسـرة واملدرسـة ويف           دائما للتعبري عن آرائه   
  . اجملتمع احمللي

ُتوّجه اللجنة نظر الدولة الطرف إىل التوصيات اليت اعُتمدت يوم املناقشة العامة              )٣٢
، كمـا   ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ١٥بشأن حق الطفل يف أن ُيستمع إىل آرائه املعقودة يف           

 مـن   ١٢تواصل وتضاعف جهودها الرامية إىل تنفيذ املـادة         توصي الدولة الطرف بأن     
االتفاقية وأن تشجع احترام آراء الطفل، مبا يف ذلك يف اإلجراءات اإلدارية والقـضائية              

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ُتعمِّم املبادرات النموذجية الناجحـة           . ويف املدارس 
 هتمهم داخل األسرة، ويف املدرسة وغريها       لتشجيع مشاركة األطفال يف مجيع املسائل اليت      

  .من مؤسسات األطفال، ويف اجملتمع احمللي

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

  تسجيل املواليد    
غـري أهنـا    . لفة املتخذة لتشجيع تسجيل مجيع املواليد     ترحب اللجنة بالتدابري املخت     )٣٣

  .تالحظ بقلق أن معدل تسجيل املواليد ال يزال منخفضاً، وال سيما يف املناطق الريفية
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وتضاعف جهودها من أجل تـسجيل              )٣٤

 املناطق النائية، مبا    مجيع األطفال، مع التركيز بوجه خاص على األطفال الذين يقيمون يف          
يف ذلك عن طريق إتاحة إمكانية التسجيل املتأخر جماناً، وإنشاء مراكز التسجيل املتنقلة،             

  .وتقدمي املساعدة املالية يف هذا اخلصوص

  العقوبة اجلسدية    
تالحظ اللجنة مع التقدير أن قانون حقوق الطفل يلغي قانون العقوبـة اجلـسدية،                )٣٥

 سنة،  ١٧ جلدة على الصبيان الذين تقل أعمارهم عن         ١٢قوبة تصل إىل    الذي جييز توقيع ع   
بيد أن اللجنة تعرب عن قلقهـا       . وأن العقوبة اجلسدية مل تطبق يف القضاء منذ عدة سنوات         

إزاء عدم حظر العقوبة اجلسدية، وكوهنا ُتمارس على نطاق واسع داخل البيوت واملـدارس              
  .حتجازودور الرعاية البديلة ويف مراكز اال

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن التنفيذ الكامل لقانون حقوق الطفـل،              )٣٦
وبأن حتظر صراحةً ومبوجب القانون مجيع أشكال العنف ضد األطفال، مبا فيها العقوبـة              
اجلسدية، يف مجيع األماكن، مبا يف ذلك داخل األسرة ويف املدارس ومؤسسات الرعايـة              

كما توصي اللجنة . األحداث، وأن تنفِّذ هذه القوانني تنفيذاً فعاالً البديلة وأماكن احتجاز    
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الدولة الطرف بأن تكثِّف محالت التوعية بغية التشجيع على اتباع أساليب تأديب بديلة              
على حنو يتماشى مع مبدأ الكرامة البشرية للطفل، ووفقاً ألحكام االتفاقيـة، وال سـيما               

بشأن حق  ) ٢٠٠٦ (٨ ذلك تعليق اللجنة العام رقم       ، مراعية يف  ٢٨ من املادة    ٢الفقرة  
  .الطفل يف احلماية من العقوبة اجلسدية وغريها من ضروب العقوبة القاسية أو املهينة

  متابعة الدراسة اليت أجرهتا األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال
ـ             )٣٧ ف ضـد  يف حني تالحظ اللجنة اجلهود املبذولة من الدولة الطرف ملكافحـة العن

األطفال، فإهنا تعرب عن قلقها ألن العنف ال يزال ُيمارس ضد األطفال على نطاق واسـع                
  .وبشىت األشكال

تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تعطي األولوية ملسألة القضاء على مجيـع               )٣٨
وباإلشارة إىل الدراسة اليت أجرهتا األمم املتحـدة بـشأن          . ضد األطفال  أشكال العنف 

  :، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي)A/61/299الوثيقة (د األطفال العنف ض
أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الدراسـة             )أ(  

اليت أعدهتا األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال، مع مراعاة النتـائج والتوصـيات              
اليت أجريـت يف بامـاكو يف       (ط أفريقيا   املنبثقة عن املشاورة اإلقليمية لبلدان غرب ووس      

وتوصي اللجنة الدولة الطرف، بصفة خاصة،      ). ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٥ إىل   ٢٣الفترة من   
  :بأن تويل اهتماماً خاصاً بالتوصيات التالية

  حظر مجيع أشكال العنف ضد األطفال؛ '١'
  تعزيز االلتزام والعمل على الصعيدين الوطين واحمللي؛ '٢'
   ومحالت التوعية؛تشجيع قيم نبذ العنف '٣'
  تعزيز قدرات مجيع من يعملون مع األطفال ومن أجلهم؛ '٤'
  كفالة املساءلة وإهناء اإلفالت من العقاب؛ '٥'

أن تستخدم توصيات الدراسة كأداة الختاذ اإلجراءات باالشتراك مـع            )ب(  
اجملتمع املدين وال سيما بإشراك األطفال، لضمان محاية األطفال كافةً من مجيـع أشـكال               

نف اجلسدي واجلنسي والنفسي، والسعي بنشاط إىل اختاذ إجراءات ملموسة، تكون،           الع
          عند االقتضاء، حمددة مبهلة زمنية، ملنع هذه األشكال مـن العنـف وإسـاءة املعاملـة                

  والتصدي هلا؛
أن تلتمس التعاون التقين يف هذا الصدد من مفوضية األمـم املتحـدة               )ج(  

نيسيف، ومنظمة الصحة العاملية، ووكاالت أخرى ذات صلة مـن          حلقوق اإلنسان، واليو  
بينها منظمة العمل الدولية واليونسكو ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، ومكتب           
  .األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، فضالً عن الشركاء من املنظمات غري احلكومية
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           ، ١٨ مـن املـادة      ٢ و ١، والفقرتـان    ٥ملـادة   ا( البيئة األسرية والرعايـة البديلـة       -٤  
 ٣٩، واملـادة    ٢٧ من املادة    ٤، والفقرة   ٢٥، واملادة   ٢١-١٩، واملواد   ١١-٩واملواد  

  )من االتفاقية

  البيئة األسرية    
تالحظ اللجنة مع التقدير أن قانون حقوق الطفل ينص على واجبات وحقوق األبوة            )٣٩

لطات املركزية واحمللية بتقدمي الدعم املالئم لألبوين واألوصياء حيثما        لكال الوالدين، ويلزم الس   
األوصـياء  /اقتضت احلاجة إليه، كما تالحظ أن التوعية بشأن حقوق ومسؤوليات األبـوين    

غري أن اللجنة تـشعر     . مستمرة عن طريق العمل الذي تضطلع به وزارة الرعاية االجتماعية         
من موارد مالية وبشرية حمدودة جداً، وألنه تفتقر إىل الدعم يف بالقلق ألن ما تتمتع به الوزارة 

  .جمايل التدريب واإلمدادات
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الضرورية لضمان ختصيص             )٤٠

الدعم املايل املناسب وغريه من أشكال الدعم لوزارة الرعاية االجتماعيـة والـسلطات             
 تتمكن هذه اهليئات من تنفيذ العمل املتصل بالربامج الـيت تـدعم             املركزية واحمللية حىت  

  . اآلباء يف االضطالع مبسؤولياهتم

  األطفال احملرمون من رعاية الوالدين    
 فرقة العمل اخلاصـة باأليتـام       ٢٠٠٤ترحب اللجنة بإنشاء الدولة الطرف يف عام          )٤١

ذا اجملال هبدف وضع خطة عمـل       وغريهم من األطفال الضعفاء لتحليل الوضع السائد يف ه        
وتالحظ اللجنة مع التقدير    . استراتيجية خاصة باليتامى وغريهم من األطفال الضعفاء يف البلد        

اجلهود املبذولة من الدولة الطرف ومن شركاء شبكة محاية األطفال مـن أجـل التـصدي              
ئك الذين فُصلوا عن    للمعاناة الذي يلقاها اليتامى وغريهم من األطفال الضعفاء، مبن فيهم أول          

ذويهم، وال سيما اجلهود املبذولة من الدولة الطرف من أجل مل مشل األطفال املنفصلني مـع              
غري أن اللجنة تالحظ قلق فرقة العمل إزاء الزيادة يف عدد األطفال الـذين تيتمـوا                . ذويهم

  .اإليدز/بسبب فريوس نقص املناعة البشرية املكتسب
لطرف مبواصلة جهودها الرامية إىل مجع األطفال املنفصلني        توصي اللجنة الدولة ا     )٤٢

مع ذويهم، مراعيةً يف ذلك توصيات يوم املناقشة العامة بشأن األطفال احملرومني من رعاية 
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التـدابري          ). CRC/C/153/2006(األبوين  

موا بسبب فريوس نقـس املناعـة البـشرية         الضرورية ملعاجلة مسألة األطفال الذين تيت     
اإليدز، وأن تقدم الرعاية والدعم الكافيني لألسر اليت ترعى يتامى وغريهم من            /املكتسب

  .األطفال احملرومني من رعاية األبوين
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  احلضانة ودور الرعاية    
ا تالحظ اللجنة أن وزارة الرعاية االجتماعية وشركاء شبكة محاية األطفال التابعة هل             )٤٣

قد تعهدوا بتوسيع وزيادة تدابري اإلنفاذ من أجل الرصد اليومي ملدى االمتثال ألحكام القانون 
بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء نقص املعلومات عن         . فيما خيص عدة أمور من بينها الكفالة      

  .أحوال األطفال الذين يعيشون يف دور الرعاية
ذ قانون حقوق الطفل فيما يتعلق حبضانة توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تنفي  )٤٤

كما توصي الدولة الطرف بأن حترص علـى أن يكـون إيـداع             . األطفال تنفيذا كامال  
  . األطفال حلضانتهم موافقا لالتفاقية وأن تتوخى استعراض هذه احلاالت بشكل دوري

  التبين    
ضع ألي تقيـيم     اخلاص بالتبين مل خي    ١٩٨٩تعرب اللجنة عن قلقها ألن قانون عام          )٤٥

  .حىت اآلن، وألن الدولة الطرف ليست طرفاً يف اتفاقية الهاي
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )٤٦

          اخلاص بالتبين فيما يتـصل، بـصفة خاصـة،      ١٩٨٩تقييم قانون عام      )أ(  
ـ     ٣ وغريها من مواد االتفاقية، وخباصة املادة        ٢١باملادة   ضلى،  املتعلقة مبصاحل الطفل الف
 ١٢ املتعلقة حبقوق وواجبات اآلباء، واملـادة        ٥ املتعلقة حبقه يف اهلوية، واملادة       ٨واملادة  

  املتصلة حبق الطفل يف التعبري عن رأيه؛
النظر يف االنضمام إىل اتفاقية الهاي بشأن محاية األطفال والتعـاون يف              )ب(  

ة السابقة الـصادرة عـن      جمال التبين على الصعيد الدويل، وهي بذلك تذكرها بالتوصي        
  ).٥٣، الفقرة CRC/C/15/Add.116(اللجنة يف هذا الصدد 

  إساءة املعاملة واإلمهال    
           تالحظ اللجنة أن قانون حقوق الطفل ينص على جترمي إسـاءة معاملـة الطفـل،                 )٤٧

ـ      شديد مبا يف ذلك ختلي األبوين أو األوصياء القانونيني أو مقدمي اخلدمات عنهم، وعلـى ت
العقوبات يف مثل هذه احلاالت، كما أنه يلغي ضمنياً العديد من أحكام قانون حظر معاملـة            

وتشاطر اللجنة  . األطفال معاملة قاسية، مبا يف ذلك التعريف الذي يقدمه هذا القانون للطفل           
. لـة الدولة الطرف قلقها إزاء العدد الكبري لألطفال املتأثرين بالعنف اجلنسي أو إساءة املعام            

  .كما تأسف اللجنة لعدم وجود نظام إبالغ إجباري حباالت إساءة معاملة األطفال
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري واإلجـراءات الـضرورية              )٤٨

لتنفيذ التشريعات السارية هبدف مكافحة العنف اجلنسي ضد األطفال وإساءة معاملتهم،           
اري حباالت إساءة معاملة األطفال، وإنشاء وحدة خاصة  مبا يف ذلك وضع نظام إبالغ إجب      
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يف مراكز الشرطة للتعامل مع العنف املوجه ضد األطفال، وتعزيـز خـدمات التأهيـل               
  .والدعوة إىل محاية الطفل

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

  األطفال املعوقون    
تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعمل مع املنظمات غري احلكومية ووكاالت محاية              )٤٩

األطفال وغريها من الوكاالت اإلنسانية من أجل توفري الرعاية لألشخاص املعوقني، مبن فيهم             
األطفال املعوقني وتوفر هلم    كما تالحظ وجود عدد من املرافق اليت تليب احتياجات          . األطفال

ويف حني تالحظ اللجنة باهتمام أن الدولة الطرف بـصدد          . الرعاية، واليت زاد اإلقبال عليها    
وضع سياسة وطنية حلماية األشخاص املعوقني، فإهنا تظل قلقة إزاء عدم وجود تـشريعات              

جنة، عالوة علـى    وتأسف الل . مالئمة ُتليب احتياجات األشخاص املعوقني وتوفر هلم احلماية       
. ذلك، لعدم توفر أية معلومات عن أية جهود بذلت إلدماج األطفال املعـوقني يف اجملتمـع               

وأخرياً، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير اليت تشري إىل أن األطفال املعوقني مستبعدون من        
ملدارس، وبـسبب   نظام التعليم النظامي بسبب اآلباء الذين ال يرغبون يف إرسال أبنائهم إىل ا            

نقص املدرسني املدرَّبني لتعليم األطفال املعوقني، وبسبب عدم توفر اهلياكل األساسية اخلاصة            
  .هبذه الفئة من األطفال

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم مبا يلي، يف ضوء قواعد األمـم املتحـدة                 )٥٠
وتعليـق  ) ٤٨/٩٦ة العامة   قرار اجلمعي (املوحدة املتعلقة بتحقيق تكافؤ الفرص للمعوقني       

  :بشأن حقوق األطفال املعوقني) ٢٠٠٦(٩اللجنة العام رقم 
أن تتخذ مجيع التدابري الضرورية لضمان التنفيذ الفعـال للتـشريعات             )أ(  

  القائمة ولتعجيل إكمال وإقرار السياسة الوطنية اخلاصة حبماية األشخاص املعوقني؛
ن برامج وخدمات جلميـع األطفـال       أال تدخر جهداً لتوفري ما يلزم م        )ب(  

  املعوقني، وضمان توفري املوارد البشرية واملالية الكافية هلذه اخلدمات؛
أن تنظم محالت لتوعية اآلباء واجلمهور العام حبقوق األطفال املعـوقني             )ج(  

  وباحتياجاهتم اخلاصة، وأن تشجع على إدماجهم يف اجملتمع؛
 الفنيني العـاملني إىل جانـب األطفـال         أن تقدم التدريب إىل املوظفني      )د(  

املعوقني، مثل املدرسني واملوظفني الطبيني واملساعدين الطبيني وغريهـم مـن املـوظفني             
  املختصني، واألخصائيني االجتماعيني؛

أن تنظر يف التصديق على اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة               )ه(  
  .وبروتوكوهلا االختياري
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   إىل اخلدمات الصحيةاحلق يف الصحة والوصول    
ترحب اللجنة بالتقارير اليت تفيد بتحسن وزيادة فرص الوصول إىل املرافق الصحية              )٥١

. وتالحظ اللجنة كذلك تزايد معدالت حتصني األطفال والرعاية السابقة للوالدة         . منذ احلرب 
إعادة /مكما تالحظ أن موظفي جلان رعاية الطفل وموظفي التنمية االجتماعية قد مت تدريبه            

بيد أن اللجنة يساورها القلق بـسبب معـدالت         . تدريبهم وتوزيعهم يف مجيع مناطق البلد     
 سنوات والوفيات النفاسية يف الدولة الطرف، واليت تظل ضمن          ٥وفيات األطفال دون سن     

كما تعرب عن قلقها إزاء املعدالت العالية لسوء التغذية، وحمدودية          . أعلى املعدالت يف العامل   
           نية احلصول على مياه الشرب واملرافق الصحية، واحلمايـة غـري الكافيـة لألطفـال               إمكا

  .من املالريا
وعالوة على ذلك، تالحظ اللجنة بقلق أوجه التفاوت بني اجلنسني وبني األقـاليم               )٥٢

فيما خيص احلصول على اخلدمات الصحية األساسية، فضالً عن نقص اإلمـدادات الطبيـة              
ويف .  واملمرضات املدربات تدريباً كامالً يف املراكز الصحية يف مجيع مناطق البلـد            األساسية

حني تالحظ اللجنة اجلهود املبذولة من الدولة الطرف وشركائها لتشجيع الرضاعة الطبيعيـة             
احلصرية خالل الشهور الستة األوىل من عمر الطفل، وما ينتج عن ذلك من زيادة يف عـدد                 

 على الرضاعة الطبيعة بصورة حصرية، فإهنا تظل قلقة إزاء املعدل املنخفض            األطفال املعتمدين 
  .للرضاعة الطبيعية احلصرية يف البلد

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع اخلطوات الضرورية الـيت تـضمن               )٥٣
حصول مجيع األطفال على الرعاية الصحية بشروط ميسرة، وبأن تواصل تقدمي التدريب            

وحتث اللجنة الدولة الطرف علـى إعطـاء األولويـة    .  للعاملني يف اجملال الصحي  املالئم
جلهودها الرامية إىل معاجلة املشاكل املتصلة بوفيات الرضع والوفيات النفاسية، وسـوء            
التغذية، وإصابات اجلهاز التنفسي احلادة، واإلسهال، وأن تتخذ تدابري حلماية األطفال من 

الريا، مبا يف ذلك عن طريق ضمان محايتهم أثناء النوم بناموسيات           عدة أمراض من بينها امل    
وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تواصـل وتـضاعف          . معاجلة مببيدات حشرية  

. جهودها لتشجيع الرضاعة الطبيعية احلصرية خالل الشهور الستة األوىل من عمر الطفل           
تعتمد قانوناً بشأن املدونة الدوليـة      ويف هذا الصدد، حتث اللجنة الدولة الطرف على أن          

وتشجع اللجنة الدولة الطـرف علـى أن تلـتمس          ). ١٩٨١(لتسويق بدائل لنب األم     
              احلصول على املساعدة التقنية من عـدة جهـات مـن بينـها اليونيـسيف ومنظمـة                

  .الصحة العاملية
اصة بصحة األمهات   وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن ُتدرِج املسائل اخل          )٥٤

            واألطفال واملراهقني علـى حنـو اسـتراتيجي يف الـسياسات اإلمنائيـة الوطنيـة وأن           
  .ُتعطيها األولوية
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  صحة املراهقني    
تالحظ اللجنة أن محالت مكافحة األمراض املنقولة عن طريق االتـصال اجلنـسي               )٥٥

 أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء عـدم         بيد. تساعد يف احلد من انتشارها يف أوساط املراهقني       
وجود سياسة أو استراتيجية صحية خاصة باملراهقني، وكذلك سياسة للصحة العقلية لرعاية            

كما تالحظ اللجنة بقلق أن معدالت تعاطي     . املراهقني املتأثرين حباالت الرتاع وما بعد الرتاع      
 يف االرتفاع وأن قانون حقـوق       املخدرات، وخباصة املشروبات الكحولية واملارجيوانا، آخذة     

وعالوة على ذلـك،    . الطفل ال ينص، مع ذلك، على أية أحكام تشري إىل تعاطي املخدرات           
ليس هنالك سن أدىن لبيع املشروبات الكحولية والسجائر لألطفال، كما ال توجد عقوبات             

  .خاصة بالراشدين الذين يشجعون األطفال على تعاطي املواد غري املشروعة
وصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصوغ سياسة شاملة تتعلق بصحة املراهقني وأن    ت  )٥٦

تضع برامج وخدمات فعالة يف هذا اجملال وأن جتمع بيانات صحيحة عن الشواغل املتعلقة              
بصحة املراهقني بوسائل من بينها إجراء دراسات حول هذه القضية، مراعيـة يف ذلـك               

شأن صحة املراهقني ومنوهم يف إطار اتفاقية حقوق        ب) ٢٠٠٣ (٤تعليق اللجنة العام رقم     
وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بـأن ترسـم،         ). CRC/GC/2003/4الوثيقة  (الطفل  

 واضحة تتناول   - حسب االقتضاء    -بالتشاور مع الشباب املتأثر، سياسات وتشريعات       
تحـار وتعـاطي    مسألة الوقاية من األخطار اليت هتدد صحة املـراهقني، وال سـيما االن            

  .املخدرات والكحول، واحلمل يف سن مبكرة، والشواغل املتعلقة بالصحة العقلية

  املمارسات التقليدية الضارة    
تالحظ اللجنة مع التقدير أن قانون حقوق الطفل الـذي اعُتمـد مـؤخراً حيظـر        )٥٧

ة شـعائر مـا،   القسري، واإلكراه على ممارس/املمارسات التقليدية الضارة مثل الزواج املبكر   
وِخطبة األطفال، وأي شكل آخر من الطقوس الثقافية أو األعراف أو التقاليد الضارة اليت قد               
تسبب أذى جسدياً أو نفسياً أو عاطفياً للطفل أو تعرضه للخطر؛ كما جيرم القانون ارتكاب               

فيـذها  وتالحظ اللجنة باهتمام أن استراتيجيات بديلة جيري تن       . هذه األفعال ويعاقب عليها   
لتوجيه الذين ميارسون تشويه األعضاء التناسلية لإلناث واجلمعيات السرية التقليديـة حنـو             

وعلى الرغم من ذلك، تظل اللجنة قلقة إزاء اسـتمرار          . االضطالع بأنشطة مفيدة للمجتمع   
املمارسات التقليدية الضارة، ويساورها قلق خاص إزاء عدم حظر تشويه األعضاء التناسـلية   

ويف هذا الصدد، تعرب اللجنة جمددا عن القلق الذي سـبق          .  صراحة مبوجب القانون   لإلناث
، CEDAW/C/SLE/CO/5(أن أعربت عنه اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد املـرأة              

إزاء استمرار هذه املمارسة وانتشارها على نطاق واسع، واآلثار الصحية          ) ٢٣ و ٢٢الفقرتان  
  .أ عن هذه املمارسة الضارة على الفتياتواالجتماعية اليت قد تنش
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  :حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم مبا يلي بالتعاون مع اجملتمع املدين  )٥٨
تنفيذ تدابري تشريعية وغري تشريعية بدون تأخري هبدف منع املمارسـات             )أ(  

ـ              زواج التقليدية الضارة باألطفال، مبا يف ذلك تشويه األعضاء التناسـلية لإلنـاث، وال
القسري، وِخطبة األطفال، واإلكراه على ممارسة شعائر ما، ولضمان تقدمي مرتكيب           /املبكر

  هذه األفعال للعدالة؛
مواصلة وتعزيز استراتيجياهتا املتصلة بتوعية املمارسني واألسر والزعماء          )ب(  

قـف  التقليديني والدينيني وعامة اجلمهور وحتسيسهم وتشجيع على إحداث تغيري يف املوا          
  جتاه املمارسات التقليدية الضارة؛

اختاذ التدابري املالئمة لتوفري التدريب والدعم ملن يتخلون عـن ممارسـة            )ج(  
  تشويه األعضاء التناسلية لإلناث حىت حيصلوا على مصادر دخل بديلة؛ 

اختاذ تدابري مالئمة أخرى من منظور حقوق الطفل من أجل القضاء على              )د(  
عضاء التناسلية لإلناث واملمارسات التقليدية األخرى الضارة بـصحة         ممارسة تشويه األ  

  األطفال وبقائهم ومنوهم، وخباصة الفتيات؛ 
وضع ُنظم رصد فعالة لتقييم التقدم احملرز فيما يتعلق بالقـضاء علـى               ) ه(  

  .املمارسات التقليدية الضارة باألطفال

  )اإليدز( البشرية املكتسب متالزمة نقص املناعة/فريوس نقص املناعة البشرية    
 سياسـة هتـدف إىل التوعيـة        ٢٠٠٢ترحب اللجنة بوضع الدولة الطرف يف عام          )٥٩

، وتقـدمي الرعايـة     "برنامج منع انتقال اإلصابة من األم إىل الطفل       "اإليدز، مشلت   /بالفريوس
ـ    . اإليدز/والدعم والعالج لليتامى واألشخاص املصابني بالفريوس      شاء كما ترحب اللجنة بإن

           اإليدز وضعت خطة للوقايـة واملكافحـة والعـالج        /الدولة الطرف أمانة خاصة بالفريوس    
بيد أن اللجنة تشعر بقلق خاص إزاء التعارض الكبري بني مـصادر            . ٢٠٠٨-٢٠٠٤للفترة  

املعلومات فيما خيص عدد األطفال الذين تيتموا بسبب مرض اإليدز، واليت ال تساعد علـى               
  .اإليدز/ صحيح لعدد األطفال املتأثرين بالفريوسإجراء تقييم

وعالوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء اخنفاض مستوى املعرفة بشأن الوقايـة               )٦٠
اإليدز وسط الشباب، وإزاء اخنفاض نسبة احلوامل الاليت حيصلن على املـشورة     /من الفريوس 

ليت تفيد بأن مواقف الناس تنم عن       كما تظل اللجنة قلقة إزاء املعلومات ا      . والفحص الطوعي 
اإليدز مع انتشار الكثري من األفكار اخلاطئة بشان        /وصم ومتييز يستهدفان املصابني بالفريوس    
  . طرق انتقال اإلصابة بالفريوس والوقاية منه

 ٣حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تعمد، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم                )٦١
، )CRC/GC/2003/3الوثيقـة   (اإليدز وحقوق الطفل    /اعة البشرية بشأن فريوس نقص املن   
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اإليدز وحقوق اإلنـسان،    /واملبادئ التوجيهية الدولية بشأن فريوس نقص املناعة البشرية       
اإليدز واحلد من اإلصابة /إىل اختاذ التدابري الالزمة للوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية         

  : يف صفوف الشباب، بوسائل منها ما يليهبذا املرض على أراضيها، وال سيما
أن تنفذ اخلطة االستراتيجية الوطنية املتعلقة مبكافحة فريوس نقص املناعة            )أ(  
اإليدز تنفيذاً تاماً وتواصل وتعزز تنفيذ الربنامج املتعلق بالوقايـة مـن انتقـال              /البشرية

وإتاحة فرص احلـصول    اإلصابة من األم إىل الطفل، مبا يف ذلك عن طريق زيادة التغطية             
  على خدمات الوقاية من انتقال اإلصابة من األم إىل الطفل؛

أن تضع وتعزز وتتهج سياسات وبرامج لتقدمي الرعايـة والـدعم إىل              )ب(  
اإليدز، مبا يف ذلـك  /األطفال املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية أو املتأثرين بالفريوس  

زيز قدرة األسر واجملتمع احمللي على توفري الرعايـة         الربامج والسياسات اليت هتدف إىل تع     
  هلؤالء األطفال؛

أن تواصل تنفيذ األنشطة الرامية إىل مكافحة ما يتعرض لـه املـصابون              )ج(  
اإليدز من وصم ومتييز، وذلك عن طريق التوعية حبقـوق          /بفريوس نقص املناعة البشرية   

  ية؛اإلنسان يف سياق مكافحة فريوس نقص املناعة البشر
أن تتخذ تدابري فعالة ملنع التمييز ضد األطفال املصابني بفريوس نقـص              )د(  

            اإليدز، وخباصة فيما يتـصل باملـساواة يف فـرص          /املناعة البشرية أو املتأثرين بالفريوس    
  نيل التعليم؛

أن توزع على اجلمهور، وال سيما النساء والفتيات، معلومات ومـواد             ) ه(  
  ئل الوقاية واحلماية، مبا فيها املمارسات اجلنسية املأمونة؛تتعلق بوسا

أن تسعى،حسب االقتضاء، إىل احلصول على املـساعدة التقنيـة مـن              )و(  
الربنامج املشترك بني منظمات األمم املتحدة ملكافحة اإليدز، واليونيـسيف، ومنظمـة            

  .الصحة العاملية

  مستوى املعيشة     
ن األمن الغذائي لألطفال يشكل جزءاً من األساس الذي         يف حني ترحب اللجنة بكو      )٦٢

 يف الدولة الطرف،    ٢٠٢٥تنبين عليه ورقة استراتيجية احلد من الفقر وخطة العمل لرؤية عام            
فإهنا تشاطر الدولة الطرف قلقها إزاء اخنفاض مستويات التغذية فيها، وال سيما بالنـسبة إىل          

ار سريان القانون الذي ينص على إعانات منخفضة        كما تالحظ اللجنة بقلق استمر    . األطفال
وغري واقعية إلعالة األطفال والشروط غري العادلة لتلقي تلك اإلعانات بالنسبة إىل الزوجات             
املهجورات أو املنفصالت عن أزواجهن وأطفاهلن، وكذلك بالنسبة إىل األطفال املولـودين            

قلقة إزاء ارتفاع نسبة لألطفال الذين      وعالوة على ذلك، تظل اللجنة      . خارج إطار الزوجية  
  .يعيشون يف فقر ويعانون حرماناً شديداً فيما خيص اخلدمات االجتماعية األساسية
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توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وتعزز تنفيذ استراتيجيات احلـد مـن               )٦٣
لبس وغري ذلك الفقر بغية تلبية احتياجات األسر احملرومة اقتصادياً إىل املسكن واملأكل وامل

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الضرورية، مبا           . من االحتياجات 
يشمل سن تشريعات، لضمان وفاء اآلباء بالتزاماهتم اخلاصة بإعالة أطفاهلم بشكل مالئم،            
مبن فيهم األطفال املولودون خارج إطار الزوجية وأطفـال الزوجـات املهجـورات أو              

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري حمددة للحد          . ت عن أزواجهن  املنفصال
  .من فقر األطفال ورصد التقدم احملرز يف هذا الصدد بانتظام

  ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨املواد ( التعليم واألنشطة الترفيهية والثقافية  -٦  
وإلزامية التعليم األساسي   ينص على جمانية    ) ٢٠٠٤(تالحظ اللجنة أن قانون التعليم        )٦٤

واملتوسط يف املدارس اليت تدعمها احلكومة، كما ينص على أن تكون الرسـوم املدرسـية               
كما تالحظ اللجنة أن القانون والـسياسة التعليميـة         . متيسرة فيما يتعلق باملدارس اخلاصة    

ـ             ن املـدارس،   املطابقة له يشجعان تعليم الفتيات والتدريب املهين، مبا يف ذلك للمتسربني م
وتعرب اللجنة عن قلقهـا السـتمرار   . وحتسني جودة التعليم بوسائل منها تدريب املدرسني  

تدين نسبة االلتحاق باملدارس، وخباصة بني الفتيات، رغم زيادة معدالت االلتحاق باملدارس            
ومعدالت إكمال املرحلة االبتدائية،كما أن عدد املدرسني ضئيل مقارنة باألعـداد الكـبرية             

وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا إزاء املمارسة السائدة يف املدارس العامة           . للتالميذ يف الفصول  
وأخرياً، يساور اللجنة القلق إزاء ما وردها من معلومـات          . واملتمثلة يف فرض رسوم إضافية    

بشأن استغالل األطفال جنسياً، وخباصة الفتيات، من جانب املدرسني، وكذلك إزاء مواصلة            
  .ة العقوبة اجلسدية يف املدارسممارس
توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي، مراعية يف ذلك تعليق اللجنة العـام             )٦٥

  :بشأن أهداف التعليم) ٢٠٠١(١رقم 
) إضافية(أن تكفل جمانية التعليم االبتدائي وتضمن عدم فرض أي رسوم             )أ(  

   االبتدائي؛أخرى مبا يضمن جلميع األطفال احلصول على التعليم
أن توسع فرص نيل التعليم، مبا يف ذلك التعلـيم يف مرحلـة الطفولـة                 )ب(  

  املبكرة، يف مجيع مناطق الدولة الطرف؛
أن حتسن من جودة التعليم عن طريق زيادة عدد املدرسني املؤهلني تأهيالً   )ج(  

 واملواد املدرسية تاماً واحلاصلني على تدريب جيد، وأن تستثمر موارد كافية لتوفري املرافق      
  والرواتب الكافية؛ 

أن تواصل وتعزز تشجيع التعليم والتدريب املهنيني، مبا يف ذلك لألطفال           )د(  
  الذين يتسربون من التعليم االبتدائي أو الثانوي؛
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 االقتصادية واإلقليمية وبني اجلنسني     -أن حتد من التفاوتات االجتماعية        ) ه(  
  ع حبق التعليم متتعاً تاماً؛يف جمال نيل التعليم والتمت

أن تتخذ التدابري الالزمة للتحقيق يف التهم املتعلقة باالستغالل اجلنسي يف   )و(  
  املدارس ومقاضاة مرتكيب تلك األفعال؛

أن تشجع على اتباع أساليب تأديب بديلة على حنو يتماشى مع مبـدأ               )ز(  
  ؛٢٨ من املادة ٢ سيما الفقرة الكرامة البشرية للطفل، ووفقاً ألحكام االتفاقية، وال

  .أن تدرج حقوق اإلنسان وحقوق الطفل يف املناهج الدراسية  )ح(  

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

  جئون واملشردون داخلياًاألطفال غري املصحوبني بذويهم، واألطفال الال    
يف حني تالحظ اللجنة مع التقدير اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف، بالتعاون مـع                )٦٦

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، لضمان حصول الالجئني الذين ظلوا بالبلد علـى             
اءات اجلنسية اخلدمات واحلماية الالزمة، فإهنا تظل قلقة إزاء تزايد حاالت االغتصاب واالعتد         

  .ضد األطفال املسجلة يف مناطق إيواء الالجئني
حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ اخلطوات الضرورية، بالتعاون مع اجملتمـع              )٦٧

املدين واحلكومات األخرى، إلكمال إعادة توطني مجيع الالجئني من سـرياليون بـدون             
بـشأن  ) ٢٠٠٥ (٦جنة العام رقـم  تأخري، مبن فيهم األطفال، مراعية يف ذلك تعليق الل     

. معاملة األطفال غري املصحوبني واألطفال املنفصلني عن ذويهم خارج بلدهم األصـلي           
كما حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تبذل ما يف وسعها حلماية األطفال يف خميمـات                

  .الالجئني من االغتصاب ومن أي ممارسات غري الئقة، وأن تقاضي مرتكيب هذه األفعال

  استغالل األطفال اقتصاديا، مبا يف ذلك عمل األطفال    
ترحب اللجنة جبهود الدولة الطرف الرامية إىل التصدي لألشكال الـشائعة لعمـل               )٦٨

األطفال بطرق من بينها توفري التعليم األساسي اإللزامي لألطفال، وتشجيع التدريب علـى             
نية اليت حتمي األطفال واملتضمنة يف القوانني       املهارات املهنية للمراهقني، ودعم األحكام القانو     

كما ترحب اللجنة باحلمالت املستمرة لوقف عمل األطفـال يف          . القائمة يف الدولة الطرف   
. البلد، مبا يف ذلك املبادرات اجملتمعية األخرية اليت حتظر عمل األطفال يف منـاطق التعـدين               

خاصة بالتعدين تشمل حظراً على     وتالحظ اللجنة أن حكومة سرياليون بصدد وضع سياسة         
استخدام األطفال يف املناجم، كما أن قانون حقوق الطفل ينص على احلمايـة مـن مجيـع     

. األشكال اخلطرية لعمل األطفال، فضالً عن أشكال االستغالل االقتصادي واجلنسي لألطفال      
ع بـالتجّول،   ومع ذلك، تالحظ اللجنة بقلق استمرار ظاهرة عمل األطفال، مبا يف ذلك البي            
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كما . والعمل يف املنازل، وتفشي استخدام األطفال ألغراض العمل اليدوي يف مناطق التعدين           
تالحظ اللجنة بقلق أن القانون ال حيدد ساعات عمل األطفال، وأن احلكومة ال تطبق القانون       

اء وأخرياً، تعرب اللجنـة عـن قلقهـا إز   .  عاما١٢الذي ينص على إلزامية التعليم إىل سن    
املعلومات اليت تفيد أن أشخاصا راشدين طلبوا من دور األيتام السماح هلم بأخـذ أطفـال                

  . ليعملوا خدماً يف املنازل
تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل وتعزز جهودها للتصدي لألشكال             )٦٩

نـازل  الشائعة لعمل األطفال، مبا يف ذلك عمل األطفال يف مناطق التعدين، والعمل يف امل             
وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تتأكد مـن أن الـسياسات             . والبيع بالتجّول 

واخلطط والتشريعات الرامية إىل التصدي لعمل األطفال، وال سيما أسوأ أشـكال هـذا           
وحتث اللجنـة   . العمل، توفر أيضاً محاية فعالة للفتيات واألطفال املنتمني إىل فئات ضعيفة          

ك على أن تتخذ إجراءات ملموسة لتناول األسباب اجلذريـة وراء           الدولة الطرف كذل  
وتشجع . ظاهرة عمل األطفال، مبا يف ذلك التقاليد الثقافية ومستويات الفقر املدقع العالية

            اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر يف التصديق على اتفاقية منظمـة العمـل الدوليـة                
قية منظمة العمـل    د األدىن لسن االلتحاق بالعمل، واتفا     املتعلقة باحل ) ١٩٧٣(١٣٨رقم  

بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية        ) ١٩٩٩(١٨٢الدولية رقم   
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تلتمس املساعدة الفنيـة يف هـذا             . للقضاء عليها 

  .نظمة العمل الدوليةالصدد من الربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال التابع مل

  أطفال الشوارع    
تالحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قد وفرت التدريب اخلاص برعاية أطفال      )٧٠

الشوارع ومحايتهم لعدد من املتعاملني معهم مثل األخصائيني االجتماعيني، وأفراد الـشرطة،          
ل، كما تالحـظ أن أطفـال       وزعماء اجملتمعات احمللية والعاملني يف جمال رصد حقوق الطف        

إال أن اللجنة تالحظ أن     . الشوارع قد استفادوا من برامج اكتساب املهارات وإعادة اإلدماج        
أو يعيشون يف الـشوارع، وأن هـؤالء        /عدداً من أطفال الدولة الطرف ال يزالون يعملون و        

وتشاطر . األطفال عرضة لآلفات االجتماعية، وليس لديهم مأوى، وال يذهبون إىل املدارس          
اللجنة الدولة الطرف الرأي الذي مفاده أن أطفال الشوارع وغريهم من األطفال احملـرومني              
يستحقون رعاية واهتمام خاصني، وتالحظ أن وزارة الرعاية االجتماعية وشركاءها يف شبكة 

ذا إال أن اللجنة تالحظ بقلق أن ه      . محاية األطفال يوفرون مرافق رعاية مؤقتة هلؤالء األطفال       
  .العمل يشكل تدبرياً مؤقتاً فقط، وال حيل املشكلة حالً هنائياً

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد هنجاً شامالً وتـشريعات وسياسـات،              )٧١
كما توصي الدولة الطرف بأن     . يدعمها العمل االجتماعي، حلماية مجيع األطفال احملرومني      

احتياجات هؤالء األطفال، وذلك بالتعاون     تضع وتنفذ اقتراحات وتدابري ملموسة لتلبية       
وعالوة على ذلـك حتـث      . الوثيق مع اجملتمع املدين، ومع مراعاة آراء األطفال أنفسهم        
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اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابري لتقدمي الدعم الالزم لألسر هبدف احليلولة دون  
  .تشرد األطفال، أو احلد من إمكانية حدوث ذلك

  يذاء اجلنسياناالستغالل واإل    
تالحظ اللجنة أن قانون حقوق الطفل ينص على محاية األطفال وعلى عقوبات فيما               )٧٢

يتصل باجلرائم اجلنسية اليت ُترتكب حبقهم، وأن هذا القانون قد حل حمل قانون حظر معاملة               
نسية، األطفال معاملة قاسية، الذي حيدد سنَّاً أدىن يف تعريفه لألطفال ضحايا االعتداءات اجل            

وينص على عقوبات خفيفة على مرتكيب االعتداءات اجلنسية ضد األطفال ويسمح حبجـج             
وتالحظ اللجنة بقلق أن البيانات املتوفرة بـشأن        . غري مقنعة لتربير االعتداء اجلنسي املزعوم     

االعتداءات اجلنسية تظهر أن الفترة اليت أعقبت احلرب األهلية مباشرة سّجلت زيادة ملحوظة         
وتالحظ اللجنـة   . حاالت االغتصاب واالعتداء اجلنسي واملالمسة اجلنسية ضد األطفال       يف  

كذلك أن استراتيجيات االستجابة السريعة مثل توعية اجملتمع ومقاضاة املعتـدين مـستمرة             
وأمثرت بعض النتائج، ولكنها قلقة ألن بطء اإلجراءات يف وزارة العدل وحمدوديـة عـدد               

  .بني يؤخران مقاضاة مرتكيب االعتداءات اجلنسيةاخلرباء الطبيني املتدر
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )٧٣

أن تتخذ التدابري التشريعية املالئمة ملعاجلة قضايا االسـتغالل واإليـذاء             )أ(  
  اجلنسيني، مبا يف ذلك تطبيق قانون حقوق الطفل؛

 اجلرائم اجلنسية   أن تتخذ التدابري املالئمة لضمان سرعة مقاضاة مرتكيب         )ب(  
ضد األطفال، بوسائل منها توفري خرباء طبيني مدرَّبني والقضاء على أسباب التـأخري يف              

  وزارة العدل؛
أن حترص على عدم جترمي األطفال ضحايا االستغالل أو اإليذاء اجلنسي             )ج(  

  أو معاقبتهم، وعدم وصمهم بسبب استغالهلم أو إيذائهم جنسيَّاً؛
سات وبرامج مالئمة حلماية األطفال من االستغالل اجلنسي،        أن تنفذ سيا    )د(  

ولتعايف الضحايا وإعادة إدماجهم يف اجملتمع وفقاً لإلعالن وخطة العمـل املعتمـدين يف              
، ١٩٩٦املؤمتر العاملي املعين باالستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية، املعقود يف عام            

  .٢٠٠١ نفسه يف عام ولاللتزام العاملي الذي اعتمده املؤمتر

  بيع األطفال واالجتار هبم وخطفهم    
 قانون مكافحة االجتار بالبشر،     ٢٠٠٥ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف يف عام          )٧٤

وترحـب اللجنـة    . وقيامها يف مرحلة تالية بإنشاء فرقة العمل اخلاصة مبسألة االجتار بالبشر          
 قامت هبا يف مجيع أحناء البلد بتركيز خـاص       كذلك حبمالت التوعية بشأن هذه املسألة واليت      

بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقـارير  . على األطفال، بوصفهم الضحايا الرئيسيني لالجتار 



CRC/C/48/3 

GE.09-46349 136 

اليت تفيد أن أعداداً متنامية من األطفال املشردين داخلياً يتم االجتار هبـم علـى املـستويني                 
ش على احلدود الدولية ال يتسمون بالفعالية فيمـا        اإلقليمي والدويل، وأن أفراد الشرطة واجلي     

. يقومون به من رصد هلذه املمارسات غري املشروعة، واإلبـالغ عنـها والتحقيـق فيهـا               
وباإلضافة إىل ذلك تالحظ اللجنة بقلق أنه يف حني أن ممارسات بيع األطفال وبغاء األطفال               

كمـا  . من املمارسات السائدة يف البلـد     واستغالهلم يف املواد اإلباحية يف احنسار، فإهنا تظل         
تعرب اللجنة عن عميق قلقها إزاء ما أشارت إليه الدولة الطرف من أن فقر اآلباء وجهلهم،                
والفساد، وعجز احلكومة عن إنفاذ القوانني ورصدها بشكل كاٍف تقف مجيعها عائقاً أمـام          

الشائعة املتمثلة يف دفع اآلباء     وتالحظ اللجنة بقلق املمارسة     . حظر بيع األطفال واالجتار هبم    
بأطفاهلم للعيش حتت وصاية آخرين، وهي ممارسة تعتربها الدولة الطرف مثبطة لقدرهتا على             
الوفاء بالتزاماهتا مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفـال            

  .وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية
ث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ مجيع التدابري املالئمة ملنع واستئـصال             حت  )٧٥

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوجه خـاص باختـاذ         . مشكليت بيع األطفال واالجتار هبم    
تدابري ملعاجلة املشاكل اليت تشكل عائقاً أمام عملية القضاء على بيع األطفال واالجتار هبم،              

األطفال، ونقص اإلمكانات املاليـة     " بيع" الثقافية اليت تشجع على      مثل املواقف التقليدية  
  .والبشرية لدى اجلهات احلكومية املسؤولة عن التعامل مع هذه املسألة، والفساد

  قضاء األحداث    
تالحظ اللجنة أن اجلهود الرامية إىل مراجعة وتطوير القوانني الراهنة اخلاصة بقضاء              )٧٦

العملية أشرفت على االنتهاء، كما تالحظ أن قـانون حقـوق           األحداث قد تضاعفت وأن     
وترحب اللجنة بالتـدابري    . الطفل يتضمن أحكاماً عديدة تتصل بُنهج بديلة لقضاء األحداث        

املختلفة اليت اختذهتا الدولة الطرف لتحسني حالة األطفال اجلاحنني، مبا يف ذلك إقامة بـرامج               
الحتجاز التحفظي واإلصالحيات وإنشاء فرقة عمل      تدريبية ومحالت التوعية ورصد مرافق ا     

خاصة بقضاء األحداث ملراجعة السياسات والقوانني وتطوير ممارسات فضلى لإلدارة العامة           
وتالحظ اللجنة كذلك أن قانون حقوق الطفل ينص على رفع احلد األدىن            . لقضاء األحداث 

اللجنة عن قلقها ألن الدولـة      وتعرب  .  سنة ١٤ سنوات إىل    ١٠لسن املسؤولية اجلنائية من     
الطرف ال تقدم مساعدة قانونية لألطفال يف إطار نظام العدالة، وال توجد يف البلـد سـوى         

ويساور اللجنة القلق كذلك ألن مرافق االحتجاز التحفظي        . حمكمة واحدة خاصة باألحداث   
عدات، ويكاد األمـن  واملدرسة املعتمدة ال يوجد هبا العدد الكايف من املوظفني، وتفتقر إىل امل     

يكون منعدماً فيها، ومرافق التعلّم رديئة وفرص االبتكار فيها متواضعة، واإلمدادات الغذائية            
وتالحظ اللجنة كذلك بقلق أن األطفال املشتبه يف ارتكاهبم جرائم ُيحَبسون مـع             . حمدودة

  .فريتاوناجملرمني البالغني يف أوضاع بائسة، أو ُيرسلون إىل املرافق املكتظة يف 
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حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل تنفيذ املعايري املتعلقة بقضاء األحداث              )٧٧
 من االتفاقية،   ٣٩، واملادة   ٤٠، واملادة   ٣٧من املادة   ) ب(تنفيذاً تاماً، وال سيما الفقرة      

وذلك فضالً عن قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قـضاء األحـداث     
مبادئ الريـاض   (ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث        ) بيجنيقواعد  (

). قواعد هافانا (وقواعد األمم املتحدة حلماية األحداث احملرومني من حريتهم         ) التوجيهية
 ذلـك تعليـق     وتوصي اللجنة الدولية الطرف بوجه خاص بأن تقوم مبا يلي، مراعية يف           

  :ن حقوق الطفل يف قضاء األحداثبشأ) ٢٠٠٧(١٠اللجنة العام رقم 
أن تتخذ اخلطوات الضرورية لضمان تنفيذ قانون حقوق الطفل الـذي             )أ(  

   سنة تنفيذا كامال؛١٤ينص على رفع سن املسؤولية اجلنائية إىل 
أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة، مبا فيها اعتماد سياسـة دائمـة حتـدد                )ب(  

ان عدم حرمان األطفال من حريتهم إال كمـالذ         عقوبات بديلة للجاحنني األحداث، لضم    
  أخري وألقصر فترة ممكنة من الزمن، ومراجعة أحكام االحتجاز بصورة دورية؛

أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لكي تضمن انسجام ظروف االحتجاز، يف             )ج(  
حال اللجوء إىل هذا اإلجراء، مع القانون وحتترم حقوق الطفـل املنـصوص عليهـا يف                

تفاقية، وأن حترص على فصل األطفال عن البالغني سواء خالل فترة االحتجاز رهـن              اال
  احملاكمة أو بعدها؛

أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة ملنع إساءة معاملة األطفـال احملتجـزين،              )د(  
والتأكد من أن أوضاع االحتجاز ال تعوق منو األطفال، وأن هذه املرافق ختضع لرصـد               

ة مستقلة، وأن حقوقهم ال ُتنتهك، مبا فيها احلـق يف الزيـارة، وأن       منتظم من جانب جه   
  حترص على أن حتال القضايا اليت تتعلق باألحداث إىل احملاكم يف أسرع وقت ممكن؛

أن تلتمس املزيد من املساعدة الفنية يف جمال قضاء األحداث وتـدريب              ) ه(  
  .املعين بقضاء األحداثالشرطة من فريق األمم املتحدة املشترك بني الوكاالت 

  محاية الشهود وضحايا اجلرائم    
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل، باعتماد األحكام والتشريعات القانونية            )٧٨

املالئمة، حصول مجيع األطفال ضحايا اجلرائم والشهود عليها، مثل األطفـال ضـحايا             
واجلنسي، واخلطـف، واالجتـار     إساءة املعاملة، والعنف املرتيل، واالستغالل االقتصادي       

بالبشر، واألطفال الشهود على هذه اجلرائم، على احلماية املنصوص عليها يف االتفاقيـة،             
مع املراعاة التامة ملبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال             

 ٢٠٠٥/٢٠ي واالجتماعي املرفقة بقرار اجمللس االقتصاد(ضحايا اجلرمية والشهود عليها  
  ).٢٠٠٥يوليه / متوز٢٢املؤرخ 
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  التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان  -٨  
يف حني تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد صدقت على عدد من الصكوك الدولية                )٧٩

حلقوق اإلنسان، فإهنا تأسف ألن الدولة الطرف مل تف بالتزاماهتا بتقدمي التقـارير مبوجـب          
ذه الصكوك، وال سيما العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة             بعض ه 

والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واالتفاقية الدولية للقضاء علـى            
  .مجيع أشكال التمييز العنصري

تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تبذل ما يف وسعها مـن جهـد للوفـاء                  )٨٠
تزاماهتا بتقدمي التقارير مبوجب الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت صدقت عليهـا،            بال

  .وخباصة مبوجب املعاهدات املذكورة أعاله

  املتابعة والنشر  -٩  

  املتابعة    
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هـذه               )٨١

جراءات من بينها إحالتها إىل أعضاء جملس الوزراء أو هيئة التوصيات تنفيذاً كامالً باختاذ إ
مماثلة وإىل الربملان واحلكومات احمللية، عند االقتضاء، كي تنظر فيها بشكل مالئم وتتخذ             

  .املزيد من اإلجراءات بشأهنا

  النشر    
توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح على نطاق واسع تقريرها الدوري              )٨٢

ذات الـصلة الـيت     ) املالحظات اخلتامية (لردود اخلطية اليت قدمتها والتوصيات      الثاين وا 
اعتمدهتا اللجنة، وذلك باللغات املتداولة يف البلد، ويف شكل متيسر ليطلع عليها اجلمهور 
عامة ومنظمات اجملتمع املدين وجمموعات الشباب والفئات املهنيـة ووسـائط اإلعـالم             

  .شة وإشاعة الوعي باالتفاقية وتنفيذها ورصدهاواألطفال هبدف إثارة املناق

  التقرير القادم  -١٠  
 تقريريهـا   ٢٠٠٨مـارس   / آذار ٣١ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطـرف يف          )٨٣

وتدعو اللجنة الدولة الطـرف إىل أن تقـدم         . األوليني مبوجب الربوتوكولني االختياريني   
سـبتمرب  / أيلـول  ١ير موحد حبلول    تقاريرها الدورية الثالث والرابع واخلامس ضمن تقر      

انظـر الوثيقـة    ( صـفحة    ١٢٠وينبغي أال يتجاوز عدد صفحات التقريـر        . ٢٠١٢
CRC/C/118 .(            وتتوقع اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقاريرها الدورية بعد ذلك كل

  .مخس سنوات، على النحو املتوخى يف االتفاقية
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 تقدم وثيقة أساسية وفقاً للـشروط       وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إىل أن        )٨٤
املتعلقة بالوثيقة األساسية املوحدة الواردة يف املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير اليت            
اعتمدها االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئات معاهـدات حقـوق اإلنـسان يف              

  ).HRI/MC/2006/3الوثيقة  (٢٠٠٦يونيه /حزيران
وتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف         الرب: الفلبني  -٣١

  الرتاعات املسلحة
    / أيـار  ٣٠، املعقـودة يف     (CRC/C/SR.1333) ١٣٣٣نظرت اللجنة، يف جلستها       )١

          ، يف التقرير األويل املقدم مـن الفلـبني مبوجـب الربوتوكـول االختيـاري              ٢٠٠٨مايو  
، واعتمـدت، يف    (CRC/C/OPAC/PHL/1)ل يف الرتاعـات املـسلحة       املتعلق بإشراك األطفا  

  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٨يونيه / حزيران٦، املعقودة يف ١٣٤٢جلستها 

  مقدمة  -ألف   
ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل فضالً عن ردودها اخلطية علـى               )٢

، حيث وردت معلومات موضوعية عمـا       Add.1) و (RC/C/OPAC/PHL/Q/1قائمة املسائل   
ُينفَّذ يف الدولة الطرف من تدابري تشريعية وإدارية وقضائية وغريها من التدابري فيمـا يتعلـق                

كذلك، ترحب اللجنة باحلوار الذي أُجري مع       . باحلقوق اليت يكفلها الربوتوكول االختياري    
  .القطاعات متعدد ستوىاملرفيع وفٍد 
لدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه املالحظـات اخلتاميـة مقترنـةً            وتذكِّر اللجنة ا    )٣

    الثاين املقدم من الدولـة الطـرف        دوريمبالحظاهتا اخلتامية السابقة املعتمدة بشأن التقرير ال      
 ٧٨ إىل   ٧٥، وال سيما بالفقرات مـن       (CRC/C/15/Add.259) ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ٢١يف  

  ".األطفال يف الرتاعات املسلحة"منه، الواردة ضمن الفرع املعنون 

  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
 اليت تفيد بأن مثة العديد من التـشريعات الـيت تتـضمن             اتترحب اللجنة باملعلوم    )٤

أحكاماً متنع التجنيد اإللزامي لألطفال يف القواٍت املسلحة أو يف مجاعاٍت مسلحة أخـرى،              
         وتشري اللجنة مـع التقـدير إىل مـا يلـي          . ةومتنع مشاركتهم املباشرة يف األعمال القتالي     

  :بصفٍة خاصة
 إساءة معاملة   اصـة من احلماية اخل  قانون   ( ٧٦١٠القانون اجلمهوري رقم      )أ(  

 ؛)الطفل واستغالله والتمييز ضده

 ؛)بالبشرقانون مناهضة االجتار  (٩٢٠٨القانون اجلمهوري رقم   )ب(  
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 ؛)نون حقوق الشعوب األصليةقا (٨٣٧١القانون اجلمهوري رقم   )ج(  

 ).القضاء على عمل األطفال (٩٢٣١القانون اجلمهوري رقم   )د(  

كما ترحب اللجنة مبوافقة الدولة الطرف مؤخراً على االنضمام إىل مبـادرة آليـة                )٥
 ).٢٠٠٥(١٦١٢الغ عمالً بقرار جملس األمن الرصد واإلب

  :وترحب اللجنة أيضاً مبا يلي  )٦
املشتركة بني اهليئات املعنية بالربنامج الشامل املتعلق باألطفال        عمل اللجنة     )أ(  

  يف الرتاعات املسلحة؛
مذكرة االتفاق املتعلقة مبعاملة األطفال املشاركني يف الرتاعـات املـسلحة             )ب(  

  وكيفية التعامل معهم، اليت تنص على إعادة تأهيل هؤالء األطفال وإعادة إدماجهم؛
  الشامل لألطفال يف الرتاعات املسلحة؛اإلطار الربناجمي   )ج(  
إنشاء اللجنة الفرعية املعنية باألطفال املتضررين من الرتاعـات املـسلحة             )د(  

، وهي مكلفة بتعزيز رعاية الطفل      ٢٠٠٦فرباير  /والتشرُّد التابعة جمللس رعاية الطفل يف شباط      
  .بالتركيز على مسأليت الرتاعات املسلحة والتشرُّد

  : اللجنة بتصديق الدولة الطرف على ما يليكذلك، ترحب  )٧
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغـاء            )أ(  

  ؛٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٢٠األطفال واستخدام األطفال يف املواد اإلباحية، بتاريخ 
كال بشأن حظر أسوأ أش   ) ١٩٩٩(١٨٢قية منظمة العمل الدولية رقم      اتفا  )ب(  

  .٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٨عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها، بتاريخ 

  العوامل والصعوبات املؤثرة على تنفيذ الربوتوكول  -جيم   
          إذ تتـألف ممـا يربـو       (تسلِّم اللجنة بأن التشكيل اجلغرايف اخلاص للدولة الطرف           )٨

         ودها من عدم استقرارٍ مـستمر ألسـبابٍ مـن بينـها            مقترناً مبا يس  )  جزيرة ٧ ١٠٠على  
وجود مجاعات مسلحة معارضة، يشكالن صعوبات وحتديات موضـوعية تواجـه تنفيـذ             

  .الربوتوكول االختياري

  تدابري التنفيذ العامة  -١  

  مجع البيانات    
يـة  ترحب اللجنة بقيام كلٍّ من اللجنة الفلبينيـة حلقـوق اإلنـسان ووزارة الرعا               )٩

االجتماعية والتنمية جبمع بياناٍت عن األطفال املشاركني يف الرتاعات املسلحة، لكنها تعرب            
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عن أسفها القتصار هذه البيانات على بعض اجلماعات املسلحة اليت جتّند األطفال والتصاهلا             
حاالت جتنيٍد لألطفال أو استخدامهم من جانـب مجاعـاٍت          بادعاءات حبدوث   يف معظمها   
  .دما ُيلقى القبض على األطفال وُيحالون إىل وزارة الرعاية االجتماعية والتنميةمسلحة عن

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توسِّع نطاق آليات مجع البيانـات ورصـدها               )١٠
واإلبالغ هبا وتدعمها، وذلك بُسبلٍ منها توفري مزيد من املوارد البشرية واملالية والتقنيـة              

ات اخلاص بكلٍّ من وزارة الرعاية االجتماعية والتنميـة واللجنـة           لتعزيز نظام مجع البيان   
  . الفلبينية حلقوق اإلنسان

  ختصيص املوارد    
تعرب اللجنة عن قلقها ألن املوارد املُخصَّصة لتنفيذ الربوتوكول االختياري ال تزال              )١١

  .غري كافية
 لتوفري ما يكفي من     توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة          )١٢

تنفيذ الربوتوكول االختياري تنفيذاً كـامالً، مراعيـة يف   لاملوارد البشرية واملالية والتقنية    
املـوارد  " املتعلقـة مبوضـوع    ملناقشة العامة ا ذلك أيضاً التوصيات اليت متخَّض عنها يوم      

 ٢١الـيت عقـدهتا اللجنــة يف        "  مسؤولية الدول  -املخصصة إلعمال حقوق الطفل     
  .٢٠٠٧سبتمرب /أيلول

  النشر والتدريب    
حتيط اللجنة علماً مع التقدير بأن بعض املواد الدراسية يف جمايل حقـوق اإلنـسان                 )١٣

والقوانني احمللية املتعلقة حبماية الطفل قد أُدرجت يف املنهج الدراسي ملدرسة السالمة العامة،             
سفها الفتقار هذا التـدريب إىل      وهي مؤسسة التدريب اخلاصة بالشرطة، لكنها تعرب عن أ        

  .املنهجية ولعدم تقدمي أي مواد دراسية خاصة بالربوتوكول االختياري يف الوقت احلايل
         توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تدريب كل الفئـات املهنيـة املعنيـة،                )١٤

. توكول االختياري وال سيما األفراد العسكريني، تدريباً منهجياً فيما يتعلق بأحكام الربو         
، بالتعريف ٦ من املادة ٢ ضوء الفقرة يفوإضافةً إىل ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف،   

على نطاق واسع بأحكام الربوتوكول االختياري وبالترويج هلـا يف أوسـاط البـالغني              
  .واألطفال على حدٍّ سواء، وذلك باختاذ الوسائل املناسبة لذلك

  الرصد املستقل    
اللجنة بأن اللجنة الفلبينية حلقوق اإلنسان ونائب أمـني املظـامل للقـوات             ترحب    )١٥

العسكرية بإمكاهنما قبول النظر يف قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ترتكبـها القـوات              
غري أن اللجنة تالحظ أن احلاالت املتعلقة باألطفال اليت وجهت إىل . العسكرية والتحقيق فيها

  . كانت قليلةعناية هاتني اهليئتني
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توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة املوارد البشرية واملالية الالزمة لتمكني اللجنة         )١٦
الفلبينية حلقوق اإلنسان ومكتب نائب أمني املظامل من رصد مدى امتثال الدولة الطـرف             
 ألحكام الربوتوكول االختياري رصداً حثيثا، ويشمل ذلك فيما يتعلق باملرافق اليت ُيمكن           

إيواء األطفال فيها، ولكي تكفل متكن األطفال من الوصول بسهولة إىل هاتني اهليئتني من              
   .أجل تقدمي الشكاوى

  منع جتنيد األطفال  -٢  

  التجنيد الطوعي    
         حتيط اللجنة علماً بأن احلد األدىن لسن التجنيد الطوعي هو الثامنة عـشرة عامـاً،                 )١٧

احتمال جتنيد األطفـال دون سـن        أن اللجنة ال تزال قلقةً بشأن     بْيد  . إال ألغراض التدريب  
 تسجيل املواليد بـصورة كافيـة يف         بسبب الصعوبات اليت حتول دون ضمان      الثامنة عشرة 

  . املناطق النائية ويف صفوف مجاعات األقليات، مبا فيها مجاعات الشعوب األصلية
 مـن  ٣ مبوجـب املـادة   ضمان تقّيد الدولة الطرف باإلعالن الـذي قدمتـه     ل  )١٨

الربوتوكول االختياري تقّيدا فعاال، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تـضَع ضـماناٍت             
للتحقُّق من سن املتطوعني وتنفذَها تنفيذاً منهجياً، وذلك استناداً إىل عناصر موضوعية من 

قة لتحديد سن الطفل بد   قبيل شهادات امليالد والشهادات املدرسية وإجراء فحوص طبية         
  . يف حالة عدم توفر وثائق

قانون حقوق الـشعوب    كذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تطبق أحكام           )١٩
          لضمان عدم جتنيد أطفال الشعوب األصلية مـن جانـب القـواٍت املـسلحة              األصلية

  .أو مجاعاٍت مسلحة، مبا فيها مجاعات الدفاع الذايت
  منفصلة عن القوات املسلحة ألي دولةمنع التجنيد من جانب مجاعات مسلحة 

تالحظ اللجنة أن اجلماعات املسلحة غري التابعة للدولة قد أعربت بتعبرياٍت خمتلفـة               )٢٠
عن التزامها حبماية األطفال وأنه يبدو، بصفٍة عامة، أن هناك وعياً باحلد األدىن لسن التجنيد               

ن اللجنة تالحظ بقلق اسـتمرار      ورغم ذلك، فإ  . يف أوساط البالغني والشباب بل واألطفال     
التحاق األطفال جبماعاٍت مسلحة، شبه عسكريٍة متصلٍة باحلكومـة وأخرى معارضة غـري            
           تابعة للدولة على حدٍّ سواء، وهو ما يعزى أساساً إىل الفقر أو التلقني العقائـدي أو التـأثري     

  .أو اإلمهال أو انعدام الفرص
  :توصي اللجنة مبا يلي  )٢١

 من الربوتوكول االختيـاري،  ٤أن تتخذ الدولة الطرف، يف ضوء املادة    )أ(  
مجيع التدابري املمكنة عملياً للقضاء على األسباب اجلذرية لتجنيد األطفال واسـتخدامهم       

  من جانب مجاعاٍت مسلحة منفصلة عن القوات املسلحة للدولة ومنع حدوثهما؛ 
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 يف مفاوضاٍت وحمادثـات مـع       أن تضمن الدولة الطرف، لدى دخوهلا       )ب(  
مجاعاٍت مسلحة، إيالء عنايٍة خاصة كافية لألطفال ممن قد ُجنِّدوا أو اسُتخدموا يف أعمالٍ              
          قتالية، وخاصةً يف اجملاالت املتعلقة مبنع جتنيدهم وتعافيهم بدنياً ونفسياً وإعادة إدمـاجهم            

  يف اجملتمع؛
عمليات إطالق النار ومفاوضات    أن يكون مجيع األطراف، خالل وقف         )ج(  

السالم، على علمٍ بالتزاماهتم مبوجب الربوتوكول االختياري الذي ينبغي أن يشكِّل جزءاً            
  .ال يتجزأ من اتفاقات السالم

  املدارس والتعليم من أجل السالم    
 تشري اللجنة إىل املعلومات اليت تفيد بأن طالب املدارس الثانوية، البالغني من العمـر             )٢٢

التدريب من أجل   "ب ، ال يزالون جمربون على االلتحاق مبا ُيسمى          عاماً ١٦ أو    عاماً ١٥عادةً  
ملدة عامٍ واحد على األقـل      ) سابقاً" التدريب العسكري للمواطن  "ب أو  " (النهوض باملواطنة 

التدريب من أجـل    "وُتعرب اللجنة عن قلقها من أن يعمل برنامج         . كشرط مسبق للتخرُّج  
على تعزيز الرتعة العسكرية، وهو ما يتعارض مع تعليم بنـاء الـسالم يف      " ملواطنةالنهوض با 

  .الدولة الطرف ومع روح الربوتوكول االختياري
التدريب من أجـل النـهوض      "توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدِّل برنامج          )٢٣

ل وتنميتهم  وتنظر يف إلغاء مضمونه العسكري بغية مواصلة حتسني وضع األطفا         " باملواطنة
  . وتعليمهم يف ظل ظروٍف سلميٍة آمنة

كذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ُتعدَّ وتنفذ، بالتعاون مـع منظمـات               )٢٤
اجملتمع املدين، برامج تدريبية ومحالت لترويج قيم السالم واحترام حقوق اإلنـسان، وأن            

  .كمادة أساسية" نسانالتعليم من أجل السالم، وحقوق اإل"يتضمن نظام التعليم مادة 

  احلظر  -٣  

  التشريعات    
حتيط اللجنة علماً بوجود قوانَني عديدة حتظر جتنيـد األطفـال واسـتخدامهم يف                )٢٥

بيـد أن اللجنـة   .  عاما٢٠ًاألعمال القتالية وتعاقب عليهما بعقوباٍت تصل إىل السَّجن ملدة        
ء عدم فعالية تنفيذه، ال سيما يف      تعرب، رغم وجود هذا اإلطار التشريعي املهم، عن قلقها إزا         

          مناطق الرتاعات، وإزاء عدم تعرض أحد حىت اآلن ملالحقـات بتهمـة جتنيـد األطفـال                
 بـشأن عـدم     وعالوةً على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها      . أو استخدامهم يف نزاع مسلح    

        /آب ١٢ يف املعقـودة  جنيـف  التفاقيـات  اإلضايف الربوتوكول من تصديق الفلبني على كل
ـ املسلحة  عاتاالرت ضحايا حبماية واملتعلق، ١٩٤٩ أغسطس ، )األول الربوتوكـول (ة الدولي

  .الدولية اجلنائية للمحكمة األساسي روما نظامو
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تعزيزاً للتدابري الوطنية والدولية الرامية إىل منع جتنيد األطفال من جانب قـوات               )٢٦
 األعمال القتالية، توصي اللجنـة الدولـة        مسلحة أو مجاعات مسلحة واستخدامهم يف     

  :الطرف مبا يلي
أن تنفذ التشريعات القائمة القاضية حبظر وجتـرمي جتنيـد األطفـال يف               )أ(  

  األعمال القتالية وإشراكهم فيها تنفيذاً فعاالً؛
أن تقدم يف تقريرها املقبل معلوماٍت عن عدد احملاكمات الـيت جـرت               )ب(  

    استخدامهم يف الرتاعات املسلحة؛بشأن جتنيد األطفال أو
أن تكفل إنشاء وإنفاذ والية قضائية خارج أراضيها ختتص هبذه اجلرائم             )ج(  

مىت ما كان ُمرتكبها أو من ارُتكبت حبقه شخصاً مواطناً للدولة الطرف أو لـه صـالت             
  هبا، وذلك بسبلٍ منها إبرام اتفاقات متعددة األطراف وثنائية لتسليم اجملرمني؛

أن تكفل توافق املدونات واألدلة العسكرية وغريها مـن التوجيهـات             )د(  
  العسكرية مع أحكام الربوتوكول االختياري؛

، وكذا على الدولية اجلنائية للمحكمة األساسي روما نظامأن تصدق على   )ه(  
 حبماية واملتعلق ١٩٤٩ أغسطس/آب ١٢ يف املعقودة جنيف التفاقيات اإلضايف الربوتوكول

  ).األول الربوتوكول(ة الدولي املسلحة عاتاالرت اياضح

  احلماية والتعايف وإعادة اإلدماج  -٤  
ترحب اللجنة باملعلومات املقدمة إليها عن تنفيذ الدولة الطرف برامج يف جمـاالت               )٢٧

نزع السالح والتسريح وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج، مبا يف ذلك خطة العمل املتعلقة برتع              
ويف حـني تعـرب     . ٢٠٠٤ والتسريح وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج املعتمدة عام         السالح

اللجنة عن تقديرها ملا اختذته الدولة الطرف من تدابري لكفالة سرية هوية األطفال املشاركني              
عن حـاالٍت   الواردة إليها   يف هذه الربامج ومحايتهم، فإهنا تعرب عن قلقها حيال املعلومات           

  . يشكِّل انتهاكاً حلقهم يف اخلصوصيةمبا  األطفال بغرض الدعاية اسُتغلَّ فيها
 تدابري هتدف إىل تـسريح       وتعزيز توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل اختاذ        )٢٨

ضحايا األفعال املنافية للربوتوكول االختياري وحتقيق تعافيهم البدين والنفـسي وإعـادة         
تطوير هذه اخلدمات   من أجل   ٍد من املوارد املالية     بسبلٍ منها توفري مزي    إدماجهم يف اجملتمع  

 فعالية عملها، وخاصةً برامج نزع السالح والتسريح وإعادة التأهيـل وإعـادة             ضمانو
 تـشكِّل تـدخالً      اليت نشطةمجيع األ ينبغي للدولة الطرف أن حتظر مزاولة       كما  . اإلدماج

  .تعلقة بالتعايف وإعادة اإلدماجربامج املالتعسفياً يف خصوصية األطفال، وال سيما يف إطار 
حتيط اللجنة علماً مع التقدير مبذكرة االتفاق بشأن معاملة األطفال املـشاركني يف               )٢٩

الرتاعات املسلحة وكيفية التعامل معهم، واليت تنص على إعادة تأهيل هؤالء األطفال وإعادة             
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 مـن القـانون     ١٠زاء املـادة    بْيد أن اللجنة قلقة إ    . إدماجهم يف اجملتمع بدالً من حماكمتهم     
القبض على األطفال ومقاضاهتم ألسبابٍ إمكانية إلقاء  اليت تنص على ٧٦١٠  رقم اجلمهوري

يف حالة اإلدانة، مشفوعة بوقف تنفيـذ       رغم أن األحكام تكون،     تصل بالرتاعات املسلحة،    ت
 إىل  األطفالرض  تعته من تقارير تفيد ب     عن قلقها حيال ما تلقَّ     ذلكوتعرب اللجنة ك  . العقوبة

  .حرماهنم من حريتهمفترة أو أثناء /القبض عليهم وإلقاء  حلظة إساءة املعاملة
  : توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )٣٠

 مبا يضمن عدم جترمي األطفال      ٧٦١٠  رقم أن تعدِّل القانون اجلمهوري     )أ(  
  بسبب جتنيدهم أو استخدامهم يف أعمالٍ قتالية؛

الضمانات واإلجراءات الـيت حتـددها       االلتزام التام ب   تكفل وجوب أن    )ب(  
املعايري الدولية املتعلقة بقضاء األحداث فيما ُيجرى من حماكماٍت يف حالة إلقاء القـبض              

  على أطفال مشاركني يف نزاعاٍت مسلحة وحماكمتهم الرتكاهبم جرائم معينة؛ 
تهم يف أعمالٍ   أن تكفل لألطفال الذين ُحرموا من حريتهم نتيجة مشارك          )ج(  

  قتالية معاملةً إنسانية حتترم كرامتهم الفطرية؛
أن تراعي على النحو الواجب يف مفاوضات السالم مـع اجلماعـات              )د(  

   السابقني؛ اجلنوداألطفال املسلحة املعارضة حالة الضحية اليت يقع فيها
ـ            )ه(   وق أن تلتمس املشورة القانونية من مفوضية األمم املتحدة السامية حلق

اإلنسان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة بشأن كيفية إدراج املعايري الدنيا حلقوق اإلنسان            
 مٍواألخذ مبنظور يراعي حقوق الطفل يف اإلطار القانوين ملفاوضات السالم، مع إيالء اهتما

احلصول العدالة و نْيل  احلقيقة و حق الضحايا يف معرفة     تمثلة يف   املخاص للمبادئ األساسية    
  .اتتعويضى عل
ـ        )٣١ ل وبينما حتيط اللجنة علماً بتصريح الدولة الطرف بأن مسألة األلغام األرضية ال متثِّ

 مـسلحة  ٍت تفيد بأن مجاعاٍتمن معلوماتلقَّته مشكلةً خطرية يف الفلبني، فإهنا قلقةٌ بشأن ما    
 وأن  فـسها  ن غري تابعة للدولة تواصل استخدام ألغام مضادة لألفراد تتفجَّر بفعل الـضحية           

  .حاالت استخدام أو ضبط أو استعادة األلغام وغريها من األجهزة املتفجرة ما زالت حتدث
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم يف تقريرها املقبل مزيداً من املعلومات عما               )٣٢

 إلزالة األلغام األرضية والذخائر غري املتفجـرة،        جٍاختذته من تدابري ترمي إىل وضع برنام      
الً عن إعداد أنشطة للتوعية مبخاطر األلغام، وذلك بسبلٍ منها التماس الدعم الـتقين              فض

  .واملايل الالزم يف إطارٍ من التعاون الدويل، مبا يف ذلك التماسه من وكاالت األمم املتحدة
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  مراقبة صادرات األسلحة    
بيع األسلحة الصغرية ترحب اللجنة مبختلف التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف ملراقبة            )٣٣

ملنـع  كافية   هذه التدابري    ا إذا كانت  إال أنه مل يتَّضح للجنة م     . والذخائر وحيازهتا وتصديرها  
وقوع األسلحة الصغرية يف حيازة األطفال أو بيعها هلم أو لكياناٍت قد َيعمـد املـستخدم                

  . النهائي فيها إىل جتنيدهم
ـ  فيما يتعلق الصرامة والتنفيذ   توصي اللجنة بأن ُيتوخى قدٌر كاٍف من          )٣٤ القوانني ب

  .الناظمة لبيع األسلحة الصغرية وتصديرها لتفادي عدم وقوعها يف أيدي األطفال اجلنود

  اخلط اهلاتفي لتقدمي املساعدة    
متـاحٍ يف   " بانتاي باتا "تالحظ اللجنة أن اخلط اهلاتفي املخصَّص ملساعدة لألطفال           )٣٥

  .  منطقة١٧ولة الطرف البالغ عددها مخس مناطق فقط من مناطق الد
 اخلط اهلاتفي احلايل املخصَّص ملساعدة األطفال       توسيع نطاق تغطية  توصي اللجنة ب    )٣٦

 وللمتَّصل يه ويكون جمانياً للقائمني عل ،حبيث يغطي مجيع املناطق وأن يتألف من ثالثة أرقام        
  . ساعة٢٤ ومفتوحا على مدى ،على حدٍّ سواء

  تعاون الدولياناملساعدة وال  -٥  
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلتمس مزيداً من التعاون الـتقين واملـساعدة               )٣٧
  .من اجملتمع الدويل من أجل تنفيذ الربوتوكول االختياري املالية

  املتابعة والنشر  -٦  
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هـذه               )٣٨

، ومن ذلك إحالتها إىل وزارة الدفاع والكونغرس وجملس الوزراء          كامالًتنفيذاً  التوصيات  
     املالئم وتتخذ بشأهنا مزيـداً      وقتضاء، لتنظر فيها على النح    االوسلطات األقاليم، حسب    

  .من اإلجراءات
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح علـى نطـاق واسـع تقريرهـا األويل                 )٣٩

ة اليت اعتمدهتا اللجنة ليطلع عليها اجلمهور عامة هبدف إثارة املناقشة           واملالحظات اخلتامي 
وينبغي للدولة الطرف أيضا أن     . وإشاعة الوعي بالربوتوكول االختياري وتنفيذه ورصده     

املالحظات اخلتامية يف أوسـاط اجلماعـات       و  التوصيات تنظر يف إمكانية التعريف هبذه    
 للدولة يف إطار احملادثات اجلارية بني الطرفني، عمالً     املسلحة املنفصلة عن القوات املسلحة    

  .  من الربوتوكول٤باملادة 
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  التقرير املقبل  -٧  
، أن تـدرج يف     ٨ من املـادة     ٢تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف، وفقاً للفقرة          )٤٠

مدى تنفيـذها الربوتوكـول     عن  تقريريها الدوريني الثالث والرابع مزيداً من املعلومات        
  . منها٤٤اري يف إطار اتفاقيـة حقـوق الطفل، وفقاً للمادة االختي
  إريتريا  -٣٢
، )SR.1035 و CRC/C/SR.1034انظر   (١٣٣٥ و ١٣٣٤نظرت اللجنة، يف جلستيها       )١

، يف التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثاين والثالـث         ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢املعقودتني يف   
 ٦ املعقـودة يف     ١٣٤٢ واعتمـدت، يف جلـستها       ،)CRC/C/ERI/3(املقدم من إريتريـا     

  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٨يونيه /حزيران

  مقدمة  -ألف   
 CRC/C/ERI/Q/3(ترحب اللجنة بتقدمي التقرير، وبالردود اخلطية على قائمة املسائل            )٢
الطـرف  وبالوثائق القانونية، كما ترحب باحلوار البّناء الذي دار مع وفد الدولـة             ) Add.1و

على أن اللجنة كانت حتبذ حضور ممثل عن اللجنة         . الرفيع املستوى الذي ميثل عدة قطاعات     
  .املشتركة بني الوزارات واملعنية بتنسيق السياسات يف جمال حقوق الطفل

  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته  -باء   
           رات اإلجيابيـة يف الفتـرة املـشمولة       ترحب اللجنة حبدوث عـدد مـن التطـو          )٣

  :بالتقرير، ومنها
تشويه األعـضاء    الرامي إىل إلغاء ممارسة      ٢٠٠٧ لعام   ١٥٨اإلعالن رقم     )أ(  

  ؛التناسلية لألنثى
         اجلهود املبذولة لتقليص معدالت وفيات الرضع واألطفال دون اخلامـسة           )ب(  
  .من العمر

انضمام الدولة الطرف إىل الصكوك الدولية التاليـة املتعلقـة          وترحب اللجنة أيضاً ب     )٤
  :حبقوق اإلنسان

الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغـاء األطفـال واسـتغالل        )أ(  
  ؛٢٠٠٥فرباير / شباط١٦األطفال يف املواد اإلباحية، بتاريخ 

ـ شراك األطفال يف    بإ املتعلقالربوتوكول االختياري   و  )ب(   ، ات املـسلحة  الرتاع
  .٢٠٠٥فرباير / شباط١٦بتاريخ 
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  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ االتفاقية  -جيم   
تقر اللجنة بأن تبعات الرتاع املسلح وكذلك الفقر واجلفاف ال تزال تعوق إحـراز                )٥

  .تقدم يف تنفيذ أحكام االتفاقية تنفيذاً فعاالً

   القلق الرئيسية والتوصياتدواعي  -دال  

  )من االتفاقية) ٦(٤٤ و٤٢ و٤املواد ( ة التنفيذ العامدابريت  -١  

  للجنة السابقة التوصيات    
 بعضاً من الشواغل اليت أعربت عنها والتوصيات اليت         أن مع االرتياح    اللجنة تالحظ  )٦

يف لدولة الطرف   األويل املقدم من ا    بعد النظر يف التقرير      ،)CRC/C/15/Add.204انظر  (قدمتها  
شىت من  التوصيات املتعلقة مبسائل    ولكن من دواعي قلق اللجنة أن       . عوجلتقد  ،  ٢٠٠٣عام  
اإلصالح القانوين، وخطة العمل الوطنية، والرصد املستقل، وختصيص املوارد، ومجـع            بينها

 ، وعمل األطفال، وقضاء األحداث    ،املواليدوتسجيل  البيانات، واملمارسات التقليدية الضارة،     
يف  ترد جمدداً    الشواغل والتوصيات  تلك    اللجنة أن  وتالحظ.  من املتابعة   بالقدر الكايف  مل حتظ 

  .هذه الوثيقة
 بعدنفذ  ي التدابري الالزمة ملعاجلة ما مل       مجيع الدولة الطرف على اختاذ      اللجنة حتث  )٧

، األويللجنة بشأن التقريـر     اليت قدمتها ال   يف املالحظات اخلتامية     واردةمن التوصيات ال  
 يناملالحظات اخلتامية بـشأن التقريـر     هذه   يف الواردة   لتوصياتة الوافية ل  وعلى املتابع 

  .لثالثاالثاين و نيالدوري

  التشريعات    
ال تزال اللجنة قلقة إزاء عدم إحراز إريتريا تقدماً يف جمال إصالح تشريعها هبـدف                 )٨

ني، واملعـايري   ، وبروتوكولَيها االختيـاريَ   )االتفاقية(جعله منسجماً مع اتفاقية حقوق الطفل       
وتعرب اللجنة  . مشروَعي القانونني املدين واجلنائي مل يعتمدا      الدولية ذات الصلة، وتالحظ أن    

وعالوة على . إجراء استعراض منتظم للتشريعات عن أسفها لعدم انتهاء جلنة قانون الطفل من
  .ذ االتفاقيةذلك، يساور اللجنة قلق إذ ال تزال القوانني العرفية تشكل عائقاً أمام تنفي

جعل قوانينـها   الرامية إىل   جهودها  وتسريع   الدولة الطرف بتعزيز     اللجنة وصيت  )٩
 وذلك بإهناء جلنة قانون الطفل استعراضها الشامل للتشريعات         التفاقيةل متاماً    مطابقة احمللية

 أن تنظر يف اعتمـاد قـانون شـامل          وينبغي للدولة الطرف  . وإجراء تعديالت تشريعية  
 قـوق الطفـل   حل األفريقيامليثاق  يتضمن أحكام اتفاقية حقوق الطفل ويراعي       لألطفال  
              وباإلضافة إىل ذلـك، ينبغـي للدولـة الطـرف أن تـشجع علـى نـشر                . ورفاهه
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    الوعي بالتشريعات، وباألخص يف أوساط السكان احمللـيني الـذين يواصـلون العمـل             
  .بالقوانني العرفية

  التنسيق    
باستحداث جلنة مشتركة بني الوزارات مكلفـة بتنـسيق الـسياسات            لجنةال تنوه  )١٠

والربامج وبتكليف مكاتب وزارة العمل ورفاه اإلنسان بتنسيق السياسات علـى املـستويني           
على أن اللجنة ال تزال قلقة إزاء عدم االستمرارية يف تنسيق عملية            . اإلقليمي ودون اإلقليمي  

لوطين وتعرب عن أسفها لعدم وجود معلومات عـن واليـة           تنفيذ االتفاقية على املستوى ا    
  .هيئات التنسيق الوطنية واإلقليمية وعن املوارد املتاحة هلا

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف منح اهليئة املعيَّنة ألغـراض التنـسيق               )١١
التنسيق والرصد الوالية املناسبة واملوارد البشرية واملالية الكافية مبا ميكّنها من االضطالع ب         

إىل  اللجنة   وتطلب. الفعالني لعملية التنفيذ على الصعيد الوطين واإلقليمي ودون اإلقليمي        
بشأن التدابري  ) ٢٠٠٣(٥ العام رقم    تعليقها، يف هذا الصدد، إىل       الرجوع الدولة الطرف 

  .الطفلالعامة لتنفيذ اتفاقية حقوق 

   العمل الوطنيةخطة    
ر الدولة الطرف ذكر العديد من خطـط العمـل والـربامج            تالحظ اللجنة أن تقري     )١٢

احملددة، ولكنها تأسف لعدم وجود خطة عمل وطنية شاملة ومعلومات تبّين نتـائج خطـة               
            ،CRC/C/15/Add.204( وتقيـيم أدائهـا      ٢٠٠٦-٢٠٠٢العمل الوطنية بـشأن األطفـال       

  ).٨الفقرة 
طة عمل وطنية بشأن األطفال تغطـي       توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف خ        )١٣

مجيع جماالت االتفاقية وتكفل تنفيذها بواسطة موارد بشرية ومالية مالئمة ومزّودة بآليات            
وتوصي اللجنة فضالً عن ذلك بأن تترجم خطة العمل الوطنية          . التقدير والتقييم الالزمة  

كومات واملنظمات  بشأن األطفال إىل اللغات احمللية وأن تعمم على نطاق واسع على احل           
وتشجع اللجنة الدولة   . غري احلكومية احمللية على اعتبار أهنا تضطلع بدور هام يف تنفيذها          

الذي " عامل يليق باألطفال  "الطرف على أن تأخذ يف االعتبار إعالن وخطة العمل املعنون           
ل واملعقودة يف   اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا االستثنائية املكّرسة لألطفا         

 وكذلك استعراض منتصف املدة الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف          ٢٠٠٢مايو  /شهر أيار 
النداء من  "وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن ترصد أيضاً مدى تنفيذ           . ٢٠٠٧عام  

الذي " )٢٠١٢-٢٠٠٨( تنفيذ خطة عمل أفريقيا املالئمة لألطفال     ل أجل العمل املعجل  
املنتدى األفريقي الثـاين     من جانب    ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢ يف   ةالقاهراعتمد يف   

  ).A/62/653انظر . (استعراض منتصف املدة: لالحتاد األفريقي التابع بشأن األطفال
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  الرصد املستقل    
لئن الحظت اللجنة اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف لرصد تنفيذ االتفاقية عن طريق       )١٤

تماعية حبيث تشمل املستوى دون اإلقليمي واللجـان املعنيـة برفـاه            توسيع اخلدمات االج  
األطفال، فهي تعرب جمدداً عن قلقها، كما جاء يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة، إزاء عـدم               
وجود مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان تعىن برصد مدى تنفيذ االتفاقية والتشجيع على             

  ). ١١ و١٠، الفقرتان CRC/C/15/Add.204(ذلك 
توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنـسان              )١٥

وينبغي أن تكون هذه املؤسسة متاحة ليتسىن لألطفـال         . مبا يتفق كلية مع مبادئ باريس     
االتصال هبا وأن ُتزوَّد باملوارد البشرية واملالية الالزمة مبا ميكّنها من تلقي الشكاوى اليت               

ا األطفال أو تقّدم بالنيابة عنهم بشأن انتهاك حقوقهم، ورصد تلـك الـشكاوى              يقّدمه
والتحقيق فيها، وأن تتمكن هذه املؤسسة كذلك من تقـدمي توصـيات بـشأن سـبل                

د، إىل تعليق اللجنة وتوّجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف، يف هذا الصد       . االنتصاف املمكنة 
 الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان يف محايـة        بشأن دور املؤسسات  ) ٢٠٠٢(٢العام رقم   

  . وتعزيز حقوق الطفل

  املوارد املخصصة لألطفال    
أحاطت اللجنة علماً باملعلومات اليت تفيد بزيادة املوارد يف بعض اجملاالت، ولكنـها               )١٦

تظل قلقة ألن املوارد املخصصة غري كافية لتعزيز تنفيذ االتفاقية ومحاية األطفال علـى حنـو              
كما يساور اللجنة القلق لعدم دقة املعلومات املتعلقة باملبالغ املرصودة لألطفال ولعدم            . عالف

وتالحظ اللجنة بـصفة خاصـة اإلنفـاق        . صلتها بامليزانية العامة أو الناتج احمللي اإلمجايل      
  .العسكري الكبري على عكس املبالغ املرصودة للتعليم والصحة

لى مراعاة التوصيات اليت أصدرهتا اللجنة عقب يوم حتث اللجنة الدولة الطرف ع    )١٧
املوارد من أجل حقوق    " بشأن   ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢١مناقشتها العامة اليت جرت يف      

 ثُّ اللجنة الدولة الطرف   ، حت  من االتفاقية  ٤ املادة   ضوء ويف".  مسؤولية الدول  -الطفل  
 علـى   ة تلك املبالغ   وزياد مليزانيةاللمبالغ املرصودة لألطفال يف      األولوية   إيالءعلى  أيضاً  

 يف مجيع أرجاء     حقوق الطفل  حتسني إعمال بغية  قليمي ودون اإلقليمي    الصعيد الوطين واإل  
 إىل الفئـات    نتمنيماية حقوق األطفال امل   إيالء االهتمام حب  على  وحتثها بصفة خاصة     البلد،

ـ  ، مبن فيهم أطفال األقليات، واألطفال     الضعيفة  أو/ املتـأثرون و   لن، واألطفـا  و املعوق
، واألطفال  )األيدز ( املناعة املكتسب  نقصمتالزمة  /ةن بفريوس نقص املناعة البشري    واملصاب

  . وريفية نائيةمناطق واألطفال الذين يعيشون يف الفقراء،
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   البياناتمجع    
             ترحب اللجنة بأوجه التحسن اليت حتققت، منـذ اسـتعراض الفتـرة الـسابقة يف         )١٨
بيد أهنا تالحظ أن األرقام املقّدمـة ال تبـّين نـسبة            . ، فيما خيص مجع البيانات    ٢٠٠٣عام  

األطفال احملتاجني وأن البيانات احلديثة تظل منعدمة يف العديد من اجملاالت، ومنها الرعايـة              
  . البديلة، وإيذاء األطفال، واالستغالل اجلنسي، وعمل األطفال

وحتليلـها  مع البيانات   جل هاز نظام يعز زيادة ت   على  الدولة الطرف  اللجنة شجعت  )١٩
لمـساعدة علـى وضـع      لوطفل  عمال حقوق ال  إ احملرز يف    التقدملتقييم  اً  اسباعتباره أس 

 من  الدولة الطرف املساعدة التقنية بأن تطلب  توصي اللجنة  كما.سياسات لتنفيذ االتفاقية  
جل إنشاء قاعدة بيانـات     ، من أ  )اليونيسيف( للطفولة   املتحدةمنظمة األمم   هيئات منها   

  ).DevInfo(وطنية تقوم على الربنامج احلاسويب ملعلومات التنمية 

  والتوعية هبا عليها والتدريب االتفاقية نشر    
تنوه اللجنة مع التقدير باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف لترمجة االتفاقية ونـشرها               )٢٠

ا تعرب عن قلقها إذ يتطلب األمر بذل   ولكنه. وذلك بتنظيم حلقات دراسية وتظاهرات عامة     
مزيد من اجلهود فيما يتصل بإذكاء الوعي باالتفاقية يف أوسـاط الفئـات املهنيـة املعنيـة                 
         واجملموعات احمللية والزعماء الدينيني واآلباء واألمهات ويف أوسـاط األطفـال أنفـسهم،            

  . وال سيما يف املناطق الريفية والنائية
نة بأن تعزز الدولة الطرف اجلهود اليت تبذهلا لضمان التعريف بأحكام        توصي اللج   )٢١

االتفاقية على نطاق واسع يف أوساط اجملموعات احملليـة والزعمـاء الـدينيني واآلبـاء               
واألمهات واألطفال وفهمهم هذه األحكام، وذلك باستعمال أشكال شىت من وسـائط            

ي اللجنة بإدراج التثقيـف يف جمـال        وتوص. اإلعالم ومبشاركة األطفال مشاركة حثيثة    
كمـا توصـي    . حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية الرمسية يف املستويات التعليمية كافة         

اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف حبمالت توعية عامة مع إيالء اهتمام خاص بأولئك الذين              
  .ال جييدون القراءة والكتابة

ظم جلميع الفئات املهنيـة العاملـة ألجـل         وتوصي اللجنة بتعزيز التدريب املنت      )٢٢
األطفال ومعهم، مبن فيهم املعلمون والشرطة ورجال القـانون والقـضاة واملوظفـون             
الصحّيون واملرشدون االجتماعيون والعاملون يف مؤسسات رعاية األطفال، ومنهم الذين          

دولـة الطـرف    وتقترح اللجنة أن تطلـب ال     . املناطق الريفية واملناطق النائية   يعملون يف   
مساعدة تقنية من اليونيسيف ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان لتطبيـق           

  . التوصيات املشار إليها أعاله
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  املدين مع اجملتمع التعاون    
يساور اللجنة قلق شديد إزاء القيود املفروضة على بعض منظمات اجملتمـع املـدين                )٢٣

يود اإلدارية والعملية الصارمة املفروضة على تشغيل       وتعرب عن أسفها بصفة خاصة إزاء الق      
منظمات غري حكومية دولية ووطنية، وال سيما تلك العاملة يف جمال حقوق اإلنسان وتقدمي              

  . املساعدة اإلنسانية لألطفال
مبراعاة الدور الضروري الذي يـضطلع بـه          بقوة  الدولة الطرف  اللجنة توصي  )٢٤

 احلثيثـة واإلجيابيـة     شاركة على امل  عيتشجفيذ االتفاقية، وبال  اجملتمع املدين يف مواصلة تن    
للمجتمع املدين، وال سيما املنظمات غري احلكومية الدولية والوطنية، يف تعزيـز             واملنتظمة

  .  مشاركتها يف متابعة املالحظات اخلتامية للجنةيف ذلك مبا حقوق الطفل،

  )فاقية من االت١٢ و٦ و٣ و٢املواد ( املبادئ العامة  -٢  

  عدم التمييز    
تعَترب اللجنة أن إدراج مبدأ عدم التمييز يف الدستور، وكذلك اجلهـود الراميـة إىل                 )٢٥

وتنوه اللجنة أيضاً باجلهود اليت بذلتها الدولـة    . تضييق الفجوة يف معاملة اجلنسني، أمر إجيايب      
ـ    د واملستـشفيات،  الطرف لتقليص أوجه التفاوت اإلقليمية وذلك بإنشاء املزيد مـن املعاه

وباإلضـافة إىل   . ولكنها تالحظ أن مسألة التفاوتات اإلقليمية ال تزال تشكل مصدراً للقلق          
ذلك، يساور اللجنة قلق إزاء استمرار وجود متييز فعلي ضد بعض فئات األطفال، وال سيما               

ـ      و املـصاب  أو/ املتأثرون و   واألطفال الفقراء،واألطفال  الفتيات،   ة ن بفـريوس نقـص املناع
          األقليـات وأطفـال   ، واألطفال اليتـامى،     )اإليدز ( املناعة املكتسب  نقصمتالزمة  /ةالبشري

  . البدوية والرعوية
 فةيالضعمن مكافحة التمييز ضد الفئات      الدولة الطرف   بأن جتعل    اللجنة وصيت  )٢٦

صول وتوصيها على وجه اخلصوص بأن تضع برامج لتمكني الفتيات من احل. أولوية وطنية 
على حقوقهن بدون متييز وزيادة الوعي بقيمة الطفلة بني مجيع أصحاب الشأن واجملتمـع              

وباإلضافة إىل ذلك، حتث اللجنة الدولة الطرف، فيما يتعلق بأشـكال التمييـز             . ككل
 مبدأألحكام اليت تكفل    العملي ل تطبيق  ال  لضمان التدابري املناسبة األخرى، على أن تتخذ     

 شاملة للقضاء   استراتيجية أن تعتمد و،   من االتفاقية  ٢للمادة  التام  تثال  عدم التمييز واالم  
  . أياًّ كان سببهفةيالفئات الضعمجيع ضد  التمييزالتفاوتات اإلقليمية، فضالً عن على 
وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم ورود معلومات يف التقرير عما اختذت الدولـة               )٢٧

تفاقية من أجل متابعة اإلعالن وبرنامج العمـل        الطرف من تدابري وبرامج ذات صلة باال      
 العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية       ٢٠٠١اللذين اعتمدمها مؤمتر عام     

) ٢٠٠١(١مراعاة تعليق اللجنة العام رقـم       األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع        
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 معلومات حمددة على وتطلب اللجنة تضمني التقرير الدوري القادم . بشأن أهداف التعليم  
  .النحو املبّين أعاله

  مصاحل الطفل الفضلى    
تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود اليت تبذهلا الدولة الطرف إلدراج مصاحل الطفـل               )٢٨

الفضلى يف بعض عمليات اختاذ القرار، على أهنا قلقة لعدم وجود أي دليل على أن مـسألة                 
ار األساس لدى أجهـزة الـسلطات القـضائية         مراعاة مصاحل الطفل الفضلى تشكل االعتب     

  .والتنفيذية والتشريعية
توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف مراعاة مبدأ مصاحل الطفل الفضلى رمسياً              )٢٩

يف أجهزة السلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية عن طريق مجلة أمـور منـها تـضمني               
ريه من اإلجراءات يف جمـاالت مثـل        اإلشارة إىل مصاحل الطفل الفضلى يف التشريع وغ       

األطفال يف حاالت الطالق، ودعارة األطفال، والتبين، وقضاء األحداث؛ مـع ضـمان             
اشتمال إجراءات السلطة التنفيذية على إشارة إىل مبدأ مصاحل الطفل الفضلى؛ وأن يكون 

  .أعضاء جهاز القضاء على علم باالتفاقية وبانعكاساهتا

  احترام آراء الطفل    
بينما تنوه اللجنة مع التقدير باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف لتنفيذ مبدأ احتـرام                )٣٠

آراء الطفل، وال سيما يف حاالت االحتجاز والتبين، فهي ال تزال قلقة لعدم إتاحـة فـرص                 
مناسبة لألطفال ليعربوا عن آرائهم وألن املواقف اجملتمعية التقليدية حتد من االعتبـار الـذي    

ويساور اللجنـة قلـق     . آلراء األطفال، مبا يف ذلك يف اجملتمع واملدارس وداخل األسرة         يوىل  
كذلك لعدم إعمال ما يكفي من األحكام القانونية مبا يكفل حق الطفل يف أن يـستمع إىل                 

  .آرائه يف اإلجراءات القضائية واإلدارية اليت ختصه
 إيالء االعتبار الواجـب     توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لضمان         )٣١

آلراء األطفال يف اجملتمع واألسرة واملدارس وكفالة حق الطفل يف أن ُيسَتمع إىل آرائه يف               
ويف هـذا   .  مـن االتفاقيـة    ١٢اليت ختصه، عمالً باملادة      اإلجراءات القضائية واإلدارية  

 اعتمدهتا  السياق، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تضع يف االعتبار التوصيات اليت           
 حول موضوع   ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ١٥اللجنة عقب يوم املناقشة العامة اليت جرت يف         

  .حق الطفل يف أن ُيستمع إىل آرائه
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  )من االتفاقية) أ(٣٧ و١٧-١٣ و٨ و٧املواد ( احلقوق واحلريات املدنية  -٣  

  تسجيل املواليد    
لدولة الطرف لتحسني معـدل     إن اللجنة، إذ تالحظ ما أُبلغ عنه من جهود بذلتها ا            )٣٢

تسجيل املواليد، تعرب عن قلقها لعدم وجود هياكل مؤسسية مناسـبة، ال سـيما علـى                
الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي، لضمان تسجيل املواليد، كما أهنا ال تـزال قلقـة إزاء               

يـسجَّلون  املعلومات اليت تفيد بأن أعداداً كبرية من األطفال، وباألخص أطفال األقليات، ال      
  .وقت الوالدة وال يف وقت الحق

تعرب اللجنة جمدداً عن القلق الذي كانت قد أعربت عنه يف التقرير الـدوري                )٣٣
السابق، وحتث الدولة الطرف على تعزيز وزيادة تطوير التدابري القائمة لضمان تـسجيل             

ت واألطفال الذين مجيع األطفال املولودين على إقليمها الوطين، مبن يف ذلك أطفال األقليا
وباإلضافة إىل ذلك، حتث اللجنة الدولة الطرف علـى إنـشاء           . يعيشون يف مناطق نائية   

هياكل مؤسسية على مجيع الُصُعد تكون االستفادة منها ميسورة وجمانية من أجل تطبيـق              
نظام تسجيل املواليد بفعالية، ومن ذلك مثالً بإنشاء وحدات متنقلة، وال سيما يف املناطق              

وتوصي اللجنة الدولة   . لريفية والنائية ويف خميمات األشخاص املشردين داخلياً والالجئني       ا
  .الطرف بأن تطلب مساعدة تقنية من اليونيسيف لتنفيذ هذه التوصيات

  حرية التعبري    
يساور اللجنة قلق إزاء التقييد الصارم حلرية التعبري ولعدم وجود وسائط إعالم حرة،               )٣٤

  . على حق األطفال يف احلصول على معلوماتمما يؤثر سلباً
حتث اللجنة الدولة الطرف على رفع القيود غري الضرورية على وسائط اإلعالم              )٣٥

من أجل ضمان متكن األطفال من احلصول على املعلومات وممارسة حقهم يف حرية التعبري              
  . من االتفاقية١٧ و١٣وفقاً للمادتني 

  حرية الدين    
ة قلق شديد إزاء التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف ملصادرة بعض دور            يساور اللجن   )٣٦

   األيتام ورياض األطفال، فضالً عن احتجاز أطفال ينتمون إىل بعض الطوائف الدينيـة الـيت               
  .ال تعترف هبا الدولة الطرف

حتث اللجنة الدولة الطرف على رفع القيود املفروضة على ممارسة األطفال حقهم            )٣٧
 حرية الدين، واإلفراج عن األطفال احملتجزين، واحترام حقوق األطفال املنـتمني إىل             يف

  . مجيع الطوائف الدينية
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  العقوبة البدنية    
تالحظ اللجنة أن احلكم الوارد يف مدونة القانون اجلنائي االنتقالية املتعلق بالعقوبـة               )٣٨

 عندما يعرضون صحتهم البدنيـة      البدنية ينطبق على األطفال دون اخلامسة عشرة من العمر        
ويساور اللجنة  . ال يزال مسموحاً به   " التأديب املعقول "والعقلية خلطر شديد، وأن اللجوء إىل       

  .قلق إذ ال تزال العقوبة البدنية متارس على نطاق واسع يف املنازل واملدارس ويف أماكن أخرى
بة البدنية بنص القـانون     توصي اللجنة بأن حتظر الدولة الطرف اللجوء إىل العقو          )٣٩

. وإنفاذ هذا احلظر يف مجيع األطر، مبا فيها األسرة واملدارس ومراكز رعاية الطفل البديلة             
كما توصي بأن تضطلع الدولة الطرف حبمالت توعية للتأكد من استعمال أشكال بديلة             

 ٢قرة  للتأديب مبا ينسجم مع كرامة الطفل وتكون مطابقة ألحكام االتفاقية، وخاصة الف           
بشأن حـق الطفـل يف      ) ٢٠٠٦(٨يف االعتبار التعليق العام رقم      ، آخذة   ٢٨من املادة   

وتوصي اللجنة  . احلماية من العقوبة البدنية وغريها من ضروب العقوبة القاسية أو املهينة          
أيضاً بأن تطلب الدولة الطرف مساعدة تقنية من اليونيسيف بغية تنفيـذ الـربامج ذات               

  .املدرسيةالصلة يف البيئة 

  التعذيب واملعاملة املهينة     
تعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء املعلومات اليت تفيد بأن األطفال، مبـن فـيهم                 )٤٠

أطفال املدارس العليا، يتعرضون للتعذيب واملعاملة القاسية واملهينة على أيدي رجال الشرطة            
ات اليت تتحدث عـن احتجـاز       وتعرب اللجنة عن قلقها بصفة خاصة إزاء املعلوم       . واجليش

  .وسوء معاملة األطفال الذين حياولون جتنب االلتحاق باخلدمة العسكرية
حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري فعالة حلماية مجيـع األطفـال مـن             )٤١

وتشدد اللجنة علـى ضـرورة      . التعرض للتعذيب واملعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة     
 عاجلة يف حاالت سوء معاملة األطفال ومعاقبة املسؤولني عن ارتكـاب            التحقيق بصورة 

وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف جلميع األطفال ضحايا التعـذيب      . هذه األفعال 
واملعاملة القاسية واملهينة إمكانية استعادة صحتهم البدنية والنفسية وإدماجهم يف اجملتمـع       

            ، مع أخـذ االلتزامـات املنـصوص عليهـا يف           من جديد، فضالً عن منحهم تعويضات     
  . من االتفاقية يف االعتبار على النحو الواجب٣٩املادة 

         ،١١-٩، و )٢ و ١الفقرتـان   ( ١٨، و ٥املـواد   ( البيئة األسـرية والرعايـة البديلـة        -٤  
  ) من االتفاقية٣٩، و)٤الفقرة ( ٢٧و ،٢٥، و٢١-١٩و

  البيئة األسرية    
ب اللجنة عن قلقها إزاء العدد الكبري من األسر اليت باتت ضعيفة بسبب خملفات              تعر  )٤٢

، )اإليدز ( املناعة املكتسبنقصمتالزمة /ةفريوس نقص املناعة البشريالرتاع املسلح، والفقر، و
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فضالً عن فقدان أحد األبوين نتيجة االلتحاق باخلدمة العسكرية اإلجباريـة أو وجـوده يف               
  .املنفىاملعتقل أو يف 

توصي اللجنة أن تتخذ الدولة الطرف التدابري الالزمة لضمان ختصيص التمويـل         )٤٣
. للربامج اليت تقدم الدعم لآلباء الذين يوفـون مبـسؤولياهتم          وغريه من الدعم املناسب   

وتوصي اللجنة على وجه اخلصوص بأن تتيح الدولة الطرف برامج دعم فعلية لألطفـال              
  .سر ضعيفة كاليت أشري إليها آنفاًالذين يعيشون يف كنف أ

   الرعاية األبويةمن احملرومون األطفال    
إن اللجنة، إذ تنظر بإجيابية إىل اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ملنح األولوية للرعاية                )٤٤

          البديلة لألطفال يف اإلطار اجملتمعي وتقليص عدد األطفال الذين يعيـشون يف مؤسـسات،              
ل مع ذلك قلقة لعدم وجود بيانات دقيقة عن عدد األطفال املتـضررين وإزاء العـدد                ال تزا 

متالزمة نقـص   /الكبري من اليتامى، مبن فيهم اليتامى املصابون بفريوس نقص املناعة البشرية          
، وكذلك األطفال الالجئون واملشردون، بالنظر إىل التـدابري الـيت   )اإليدز(املناعة املكتسب   
  .واملوارد اليت أتيحت هلماختذت بشأهنم 

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف، وهي تراعي التوصيات الـيت أصـدرهتا        )٤٥
 بـشأن   ٢٠٠٥سـبتمرب   / أيلـول  ١٦اللجنة على إثر يوم املناقشة العامة اليت جرت يف          

، ما يلزم من تدابري حلماية حقوق األطفال احملرومني          الرعاية األبوية  من  ني احملروم األطفال
  :ن الرعاية األبوية وتلبية احتياجاهتم مع التركيز على مجلة أمور منها ما يليم

اليت ترعى األطفال الـذين     كبرية العدد    لألسر   ساعدة املقدمة املحتسني    )أ(  
  ل؛اطفأ يعيلها اليت واألسر ، اإليدزنتيجة اإلصابة مبرضهم وا أبتويفَ

لرعاية األسرية واجملتمعيـة    البديلة كا لرعاية  أشكال ا  ودعم تعزيززيادة    )ب(  
  بغية تقليل االعتماد على الرعاية املؤسساتية؛، األبوية رعايةالاحملرومني من املتاحة لألطفال 

توفري التدريب للموظفني العاملني يف مؤسسات الرعاية البديلة ومتكـني            )ج(  
  األطفال من الوصول إىل آليات تقدمي الشكاوى؛

  يلة بصورة مالئمة على أساس قواعد مستقرة؛رصد مرافق الرعاية البد  )د(  
مواصلة مل مشل األطفال املستفيدين من الرعاية البديلة باألسر اليت ولدوا             ) ه(  

  .فيها حسب مقتضى احلال
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  التبين    
تنظر اللجنة بإجيابية إىل إيالء األولوية حلاالت التبين على الصعيد احمللي وإىل اعتـزام              )٤٦

على أن اللجنة تأسف لعـدم      . بقة التشريع املتعلق بالتبين لالتفاقية    الدولة الطرف ضمان مطا   
  . وجود معلومات وبيانات عن حاالت التبين

توصي اللجنة بأن تقّيم الدولة الطرف ممارساهتا يف جمال التبين وسن تشريع يتفق               )٤٧
ـ   ٢١ واملادة   ٢٠ من املادة    ٣مع مبدأ مصاحل الطفل الفضلى ومع الفقرة         . ة من االتفاقي

كما توصي اللجنة بأن توّحد الدولة الطرف نظامها جلمع البيانات وتقـدمي مزيـد مـن           
وفضالً عن ذلـك، توصـي   . املعلومات عن حاالت التبين على الصعيدين احمللي والدويل      

 األطفالماية  حب  املتعلقة ١٩٩٣ الهاي لعام    اتفاقيةاللجنة بأن تصّدق الدولة الطرف على       
على الصعيد الدويل من أجل تفادي بيع األطفال عن طريق التبين           ين   التب  جمال والتعاون يف 
  .غري املشروع

  إيذاء األطفال    
تنوه اللجنة بإدراج أحكام تتعلق باإليذاء اجلنسي يف مدونة القانون اجلنائي االنتقالية،        )٤٨

  .ولكنها تأسف لعدم ورود معلومات كافية يف تقرير الدولة الطرف عن إيذاء األطفال
  :مبا يلي الدولة الطرف اللجنة وصيت  )٤٩

  ؛م وإمهاهل إيذاء األطفال الالزمة ملنعالتدابري اختاذ  )أ(  
 املتصلة حبـاالت إيـذاء األطفـال        فعالة لتلقي الشكاوى  إنشاء آليات     )ب(  
، وتوجيه االهتامات، عند االقتضاء،      والتحقيق فيها   عن طريق مجع البيانات عنها     ورصدها

             فعال بأسلوب يراعي مـشاعر الطفـل ويـضمن احلفـاظ علـى            إىل مرتكيب تلك األ   
  ؛حرمات الضحية

تقدمي ما يلزم من الدعم النفسي وأشكال الـدعم األخـرى لألطفـال          )ج(  
ضحايا اإليذاء اجلنسي وغريه من اإلساءات من أجل تعافيهم بالكامل وإعادة انـدماجهم      

  يف اجملتمع؛
 طفللابشأن ما يترتب على إيذاء    عامة  وقائية   تثقيفية   مالتحب االضطالع  )د(  
  ته من آثار؛ة معاملوإساء

 سـاعة يف    ٢٤تقدمي الدعم لتشغيل خط هاتفي جماين بثالثة أرقام يعمل            ) ه(  
  اليوم ملساعدة األطفال؛

وضع اللمسات األخرية على خطة العمـل الوطنيـة بـشأن العنـف               )و(  
  طة؛والتجاوزات يف حق األطفال واعتماد تلك اخل
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  طلب املساعدة التقنية من جهات منها اليونيسيف؛  )ز(  
  .متابعة الدارسة اليت أجرهتا األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال  )ح(  

وباإلشارة إىل دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال، توصـي اللجنـة         )٥٠
  :الدولة الطرف مبا يلي

ذ توصيات دراسة األمم املتحدة بـشأن       اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتنفي      )أ(  
، مع مراعاة النتائج والتوصيات املنبثقة عـن املـشاورة          )A/61/299(العنف ضد األطفال    

 ١٨اإلقليمية لبلدان شرقي وجنويب أفريقيا اليت أجريت يف جنوب أفريقيا يف الفترة مـن               
 تويل اهتماماً وبصفة خاصة، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن. ٢٠٠٥يوليه / متوز٢٠إىل 

  :خاصاً بالتوصيات التالية
  حظر مجيع أشكال العنف ضد األطفال؛ •
  تعزيز االلتزام الوطين واحمللي واإلجراءات اليت تتخذ على هذين الصعيدين؛ •
  تعزيز قيم نبذ العنف وإذكاء الوعي؛ •
  تعزيز قدرة مجيع َمن يتعاملون مع األطفال ويعملون من أجلهم؛ •
  .اإلفالت من العقابضمان املساءلة وإهناء  •

واستخدام توصيات دراسة األمم املتحدة كـأداة الختـاذ إجـراءات،             )ب(  
باالشتراك مع اجملتمع املدين وال سيما إشراك األطفال، لضمان محاية مجيع األطفـال مـن       
مجيع أشكال العنف اجلسدي واجلنسي والنفسي، والسعي حثيثـاً إىل اختـاذ إجـراءات            

  منية ملنع أشكال العنف وسوء املعاملة هذه والتصدي هلا؛ملموسة وحمددة مبهلة ز
وطلب التعاون التقين يف هذا الصدد من مفوضية األمم املتحدة حلقـوق        )ج(  

اإلنسان، واليونيسيف، ومنظمة الصحة العاملية، ووكاالت أخرى ذات صلة، من بينـها            
، )اليونـسكو  (ثقافـة منظمة األمم املتحدة للتربية والعلـم وال      منظمة العمل الدولية، و   

ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، ومكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات             
  .واجلرمية، فضالً عن الشركاء من املنظمات غري احلكومية

ـ (١٨، و ٦املواد  ( الصحة والرعاية األساسيتان    -٥    ٢٧، و ٢٦، و ٢٤، و ٢٣، و )٣رة  الفق
  )من االتفاقية) ٣-١الفقرات (

  ال املعوقوناألطف    
تنظر اللجنة بإجيابية إىل املساعدة اليت قدمتها الدولة الطرف إىل األطفال املعـوقني،               )٥١

على أن اللجنة تالحظ أن األمر      . وال سيما التدابري اليت اختذهتا لتحسني حصوهلم على التعليم        
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أهيـل مجيـع    يتطلب اختاذ مزيد من التدابري من أجل توسيع نطاق املساعدة املقدمة وإعادة ت            
  .األطفال املعوقني، وال سيما الذين يعيشون يف املناطق الريفية والنائية

توصي اللجنة بأن تراعي الدولة الطرف قواعد األمم املتحدة املوّحدة بشأن حتقيق       )٥٢
، والتوصيات اليت أصدرهتا اللجنة     )٤٨/٩٦قرار اجلمعية العامة    (تكافؤ الفرص للمعوقني    

 بشأن األطفال ١٩٩٧أكتوبر / تشرين األول٦شة العامة اليت أجرهتا يف      على إثر يوم املناق   
  :املعوقني، وبأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة للمقاصد التالية

حقـوقهم،  يـشمل   األطفال املعـوقني، مبـا      قضايا  باملضي يف التوعية      )أ(  
  ؛ما يوجد من حتيز منتشر ضدهم تغيري وإمكاناهتم، بغية ،واحتياجاهتم اخلاصة

عـن األطفـال املعـوقني      املفصلة املالئمـة     اإلحصائية   البيانات مجعو  )ب(  
يف بينهم وبـني اآلخـرين       الفرص   لتعزيز تكافؤ  وبرامج سياسات   وضعواستخدامها يف   

  ؛الذين يعيشون يف املناطق النائية من البلد خاص لألطفال اعتباراجملتمع، مع إيالء 
ول علـى اخلـدمات االجتماعيـة        املعوقني من احلـص    األطفال متكنيو  )ج(  

  ؛أيضاً اجليدالتعليم على والصحية املالئمة، و
العاملني مع األطفـال املعـوقني      املالئم للمهنيني    تدريبتوفري ال  ضمانو  )د(  

اجملـاالت ذات   العاملني يف   وواملساعدين الطبيني    الطيب   القطاعالعاملني يف   كولصاحلهم،  
  .يني واملرشدين االجتماع واملعلمنيالصلة

  الصحة واخلدمات الصحية    
تنوه اللجنة بأوجه التحسن اليت حتققت فيما خيص معدالت وفيات الرضع واألطفال              )٥٣

دون اخلامسة من العمر والوفيات النفاسية ولكنها تظل قلقة للغاية إذ ال تزال هذه املعدالت               
 اخلدمات الـصحية يف     وتنوه اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتحسني       . مرتفعة جداً 

على أن اللجنة تظل قلقة إذ ال تزال املرافق الطبيـة           . املناطق النائية ولبناء مستشفيات جديدة    
              متركّزة يف املناطق احلضرية أساساً مما يؤدي إىل حرمان شرائح عريـضة مـن الـسكان،                

وتعـرب  . ة الـضرورية  وال سيما املنتمون إىل األقليات، من احلصول على اخلدمات الصحي         
اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء اخنفاض معدالت التغطية اللقاحية وانتشار اإلصـابات باملالريـا              

  .وكثرة حاالت سوء التغذية
توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري الالزمة لتعزيز براجمها الرامية   )٥٤

وارد كافية ومرصودة هلا خصيصاً مـع       إىل حتسني الرعاية الصحية بتدعيم تلك الربامج مب       
وحالـة التغذيـة،     التلقـيح،    وجرعـات عدالت الوفيات،   مل خاص وعاجل    اعتبارإيالء  

وتوصي اللجنة  . ومعدالت الرضاعة الطبيعية، ومكافحة األمراض املعدية وحاالت املالريا       
على وجـه   الريفية  /على وجه التحديد بأن تويل الدولة الطرف اهتماماً بالفجوة احلضرية         

التحديد وأن حتدد أهدافاً للموارد املالية اليت ختصصها من أجل معاجلة التفاوتات يف جمال              
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احلصول على اخلدمات، فضالً عن مراعاة التدابري املطلوبة لتحسني فرص حصول أطفال            
  .األقليات على هذه اخلدمات

 يف الدولة الطرف    وباإلضافة إىل ذلك، تالحظ اللجنة مع التقدير التقليد السائد          )٥٥
وللحفاظ على هـذه املعـدالت      . مبا جعل معدالت الرضاعة الطبيعية مرتفعة بوجه عام       

  :العالية، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، يف مجلة أمور، مبا يلي
   أشهر؛٦التشجيع على الرضاعة الطبيعية حصراً ملدة   )أ(  
  .األم لنب بدائل يقلتسو الدولية املدونةوالتشجيع على اعتماد   )ب(  

  )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /فريوس نقص املناعة البشرية    
ترحب اللجنة باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف واليت تفيد بأهنا تتيح العـالج               )٥٦

بيد أهنا تالحظ التحديات اليت ينطوي عليهـا        . بالعقاقري املضادة للفريوسات التراجعية جماناً    
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدالت . ي لكفالة هذا العالج جلميع احملتاجني إليهالسع

وتالحـظ أن   ) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية    
األطفال، وباألخص املراهقات يف املناطق احلضرية، معرضون للغاية لإلصابة هبذا الفـريوس            

، منع انتقال اإلصابة من األم إىل الطفـل       يساور اللجنة القلق لعدم كفاية خدمات       و. واملرض
ولنقص االختبارات وخدمات املشورة، واالفتقار إىل إطار قانوين واستراتيجية بشأن كيفيـة            
توفري الدعم لألطفال املصابني هبذا املرض أو الذين فقدوا والديهم من جراء اإلصـابة بـه،                

  .دهمومكافحة التمييز ض
بشأن فريوس نقـص املناعـة      ) ٢٠٠٣(٣رة إىل تعليق اللجنة العام رقم       باإلشا  )٥٧

اإليدز وحقوق الطفل، واملبادئ التوجيهية الدولية املتعلقة بفريوس ومرض اإليدز          /البشرية
  :وحقوق اإلنسان، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي

اإليدز تنفيذاً  /اعة البشرية تنفيذ سياسة شاملة للوقاية من فريوس نقص املن         )أ(  
  كامالً وفعاالً مع استهداف املناطق والفئات األكثر ضعفاً بالطريقة املالئمة؛

اإليدز، /تعزيز جهودها الرامية إىل مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية          )ب(  
  بوسائل منها محالت التوعية؛

لطفـل،  كفالة سبل احلصول على وصايا ومشورة سرية تراعي مشاعر ا           )ج(  
  دون احلاجة إىل موافقة الوالدين؛

تعزيز وتوسيع جهودها وخدماهتا الرامية إىل الوقاية من انتقال فـريوس             )د(  
  نقص املناعة البشرية من األم إىل الطفل؛

وضع إطار قانوين واستراتيجية من أجل محاية األطفال ومنع التمييز ضد             ) ه(  
  اإليدز؛/ املناعة البشريةاألطفال املصابني واملتأثرين بفريوس نقص
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طلب املساعدة الدولية يف هذا الصدد من هيئات منها برنـامج األمـم               )و(  
  .واليونيسيف) اإليدز(املتحدة املشترك املعين مبتالزمة نقص املناعة املكتسب 

   املراهقنيصحة    
 تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم إيالء االهتمام الكايف للمسائل املتـصلة بـصحة               )٥٨

وتشعر اللجنة بـالقلق    . املراهقني، مبا فيها املشاكل املتصلة بالنمو والصحة العقلية واإلجنابية        
على وجه التحديد من وضع الفتيات الناجم عن ارتفاع عدد حاالت احلمل يف سن مبكرة ملا            

  . هلذه الظاهرة من أثر سليب على صحتهن
  مراعاة تعليق اللجنـة العـام     ع  توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي، م          )٥٩

  :بشأن صحة املراهقني ومنوهم يف سياق اتفاقية حقوق الطفل) ٢٠٠٣(٤رقم 
إعداد دراسة شاملة لتقييم طبيعة ونطاق مشاكل املـراهقني الـصحية             )أ(  

والعمل، مبشاركة املراهقني، واستناداً إىل تلك الدراسة، على وضع سياسـات وبـرامج             
لتركيز بوجه خاص على الوقاية من حاالت احلمل يف سن مبكرة،           صحية للمراهقني، مع ا   

  واألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي؛
  حتسني التثقيف يف املدارس يف اجملال اجلنسي وجمال الصحة اإلجنابية؛  )ب(  
تعزيز اخلدمات يف جمال الصحة اإلجنابية وجعل هذه اخلدمات معلومـة             )ج(  

  .لدى املراهقني ويف متناوهلم

  رةاضالتقليدية ال مارساتامل    
إن اللجنة، إذ تنوه مع التقدير باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف للقضاء على ممارسة                )٦٠

 الرامي إىل إلغـاء     ٢٠٠٧ لعام   ١٥٨ عن طريق اإلعالن رقم      تشويه األعضاء التناسلية لألنثى   
اء علـى املمارسـات     هذه املمارسة وبوضع الدولة الطرف خطةً استراتيجيةً مخاسية للقـض         

تـشويه  التقليدية الضارة، تعرب جمدداً عن قلقها العميق إزاء العدد الكبري جداً من حـاالت       
وبينما تالحـظ   .  يف املائة من الفتيات    ٩٠ اليت ال تزال تؤثر يف حنو        األعضاء التناسلية لألنثى  

ة إذ ال يزال األمر حيتاج      اللجنة اجلهود اليت تبذل للتوعية باألثر الضار هلذه املمارسة، فهي قلق          
  . إىل تعزيز هذه التدابري وتعميمها على حنو مستدام

بذل جهودها وأن تعمل على تعزيزهـا       الدولة الطرف   تواصل   اللجنة بأن    توصي  )٦١
تـشويه األعـضاء    بطرق تشمل العمل فعلياً على تعزيز اإلجراء الرامي إىل جترمي ممارسة            

 توصي اللجنة بتنفيذ خطة العمل الوطنية علـى حنـو   وفضالً عن ذلك، . التناسلية لألنثى 
وينبغـي  . شامل وبتخصيص املوارد الكافية لعملية تنفيذها، وال سيما يف املناطق الريفيـة      

                 باآلثار السلبية اليت حتدثها تلك املمارسات على صـحة األطفـال           توعيةال ت محال تعميم
ح اجملتمع مبا يف ذلك اجلمهور العام فضالً عـن          وال سيما الفتيات، واستهداف مجيع شرائ     
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وتوصي اللجنة باإلضافة إىل ذلك بأن تقدم الدولة        . اجملتمع والزعماء التقليديني والدينيني   
الطرف، عند االقتضاء، تدريباً بديالً للذين يزاولون عمليات تشويه األعضاء التناسـلية            

  .لدخل لبديلةلألنثى ودعم هؤالء األشخاص ليجدوا مصادر 
وتعرب اللجنة جمدداً عن قلقها، مثلما ذُكر يف املالحظات اخلتامية السابقة، من أنـه        )٦٢

 ١٨إذا كان الدستور والقانون املدين ينصان رمسياً على أن احلد األدىن لسن الزواج هو بلوغ                
طبـق  عاماً، فإن القوانني العرفية ال تطبق نفس هذا احلد األدىن لسن الزواج بل غالباً مـا ت                

وتالحظ اللجنة أن املمارسة تبّين أن العديد من األطفال،         . حدوداً متباينة للشباب والشابات   
ويساور اللجنة قلق كذلك    .  عاماً ١٥ و ١٣وخاصة الفتيات، ُيزوَّجون عندما يبلغون ما بني        

  .إزاء التقارير اليت تشري إىل أن معدل زجيات األطفال آخذ يف االرتفاع
ة باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف يف هذا الصدد، فهي توصـيها            إذ تنوه اللجن    )٦٣

 عاماً حداً أدىن لسن الزواج وبتطوير املزيـد مـن           ١٨    بإنفاذ تشريعها الذي حيدد سن ال     
برامج التوعية مبشاركة القادة اجملتمعيني والتقليديني والدينيني، فضالً عن اجملتمع ككـل،            

  .جل كبح ممارسة الزواج يف سن مبكرةمبن يف ذلك األطفال أنفسهم، من أ

   املعيشةمستوى    
تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء انتشار الفقر يف الدولة الطرف وإزاء األعـداد                )٦٤

الكبرية من األطفال الذين ال يتمتعون باحلق يف مستوى معيشي الئق، مبا يف ذلك احلـصول                
  . ومرافق صحية مالئمةعلى الغذاء وعلى مياه الشرب النظيفة وعلى مساكن

توصي اللجنة بأن حتّسن الدولة الطرف مساعيها يف جمال التنسيق وتعزز جهودها              )٦٥
الرامية إىل ختصيص ما يكفي من املوارد البشرية واملالية لتوفري الدعم واملساعدة املاديـة،              
مع التركيز بصفة خاصة على أشد األسر معاناة من التهميش واحلرمان، وضـمان حـق               

ويف هـذا   .  من االتفاقيـة   ٢٧ و ٤لطفل يف مستوى معيشي الئق، وذلك وفقاً للمادتني         ا
الصدد، توصي اللجنة بأن تويل الدولة الطرف حقوق واحتياجات األطفال أولوية خاصة            

. لدى صياغة خطط التنمية الوطنية وورقات استراتيجيات احلد مـن الفقـر وتنفيـذها             
             رف سياسة حمورها األطفال وهدفها القضاء علـى       وتوصي اللجنة بأن تنتهج الدولة الط     

  . فقر األطفال

  ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨املواد ( األنشطة التعليمية والترفيهية والثقافية  -٦  
          ترحب اللجنة بتحّسن معدالت تسجيل األطفال يف مجيع املـستويات الدراسـية،             )٦٦

كز اجملتمعية، وبزيادة امليزانية املخصصة للتعلـيم، وتـوفري         وال سيما يف رياض األطفال واملرا     
التعليم بشىت اللغات، فضالً عن حتسني عملية مجع اإلحصاءات املتصلة مبواظبة األطفال على             

على أن اللجنة تعرب عن قلقها ألن معدل األمية ال يزال مرتفعاً لعدم إتاحة الفرص               . الدراسة
وباإلضافة . بتدائي وألن صايف عدد املسجلني ما زال متدنياً       الكافية للحصول على التعليم اال    
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إىل ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع عدد املتـوقفني عـن الدراسـة، واكتظـاظ      
الصفوف، وتدين نسبة الذين يواصلون دراستهم يف املدارس الثانوية، وقلة املوارد املرصـودة             

درَّبني واملرافق املدرسية املتاحـة، ورداءة نوعيـة        للتدريب املهين، وعدم كفاية املدرِّسني امل     
ويساور اللجنة القلق إذ ال تزال هناك حتديات ضخمة تعوق املـساعي الراميـة إىل               . التعليم

القضاء على أوجه عدم املساواة على أساس االنتماء اإلثين واجلنس اليت تقّيد فرص حـصول               
وأخرياً، تالحـظ   . يفية ويف أوساط فئات البدو    األطفال على التعليم، وال سيما يف املناطق الر       

اللجنة املعلومات اليت قُّدمت أثناء احلوار واليت تفيد بأن املـدارس واملخيمـات العـسكرية               
منفصلة، ولكنها ال تزال قلقة إزاء املعلومات اليت تفيد بأن طلبة املدارس الثانوية خيـضعون                

  .وجوباً للتدريب العسكري
  العـام   اللجنـة تعليق  تقوم الدولة الطرف مبا يلي، مع مراعاة        توصي اللجنة بأن      )٦٧

  :بشأن أهداف التعليم) ٢٠٠١(١رقم 
ضمان التعليم االبتدائي اجملاين واإللزامي واختاذ التدابري الالزمة للتأكـد            )أ(  

  من تسجيل مجيع األطفال يف التعليم االبتدائي؛
ا على التعليم االبتدائي، مع     اإلنفاق العام على التعليم، وال سيم      يادةوز  )ب(  

إيالء اهتمام خاص بتحسني إمكانية احلصول على التعليم ومعاجلة أوجـه التفـاوت يف              
 االقتـصادية   -التمتع باحلق يف التعليم القائمة على أساس اجلنس والفوارق االجتماعية           

  واالنتماء اإلثين واإلقليمي؛
لى اإلناث وحتـسني املرافـق      وتدريب املزيد من املعلِّمني مع التركيز ع        )ج(  

           املدرسية ال سيما ما تعلق باملياه واإلصحاح، وخاصة يف املنـاطق الريفيـة ويف أوسـاط               
  فئات البدو؛

لضمان حصول الفئات الضعيفة، ومنها أطفـال        هوداملزيد من اجل   بذلو  )د(  
ألطفـال خـدم    الشوارع واليتامى واألطفال الالجئون واملشردون واألطفال املعوقون وا       

املنازل، على فرص االلتحاق بالتعليم غري النظامي املتسم جبودة عالية وبقابلية تكييفه وفقاً             
الحتياجات هؤالء، وذلك بطرق شىت من بينها معاجلة مسألة التكاليف غـري املباشـرة              

  واخلفية املترتبة على التعليم املدرسي؛
 وتزويدها مبعلمني مـؤهلني،     وزيادة توسيع مرافق التعليم قبل املدرسي       ) ه(  

وجعلها جمانية، وبذل حماوالت خاصة لتمكني أطفال من فئات ضعيفة وبعيدة عن املدارس             
  . لاللتحاق هبذه املرافق يف سن مبكرة

  والتأكد من عدم خضوع طلبة الثانويات للتدريب العسكري اإلجباري؛  )و(  
تركوا املدرسة  ال الذين   ألطفتدريب ا   ذلك  املهين، مبا يف   التدريب تعزيزو  )ز(  

  إهناء الدراسة؛قبل 
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  وإدراج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان كجزء من املنهج الدراسي؛  )ح(  
وطلب املساعدة التقنية من اليونسكو واليونيسيف، وباألخص لتحسني          )ط(  

  .إمكانية حصول الفتيات على التعليم

                    ٣٧، و٤٠، و٣٩، و٣٨، و٣٠، و٢٢املـــواد (  احلمايـــة اخلاصـــةتـــدابري  -٧  
  ) من االتفاقية٣٦-٣٢و ، )د(-)ب(الفقرات (

   واألطفال املشردون داخلياً الالجئوناألطفال    
 املتعلقة  ١٩٥١ اتفاقية عام تعرب اللجنة عن أسفها لعدم تصديق الدولة الطرف على            )٦٨

نسانية من أجـل ضـمان       ولعدم تعاوهنا بالصورة املالئمة مع الوكاالت اإل       مبركز الالجئني 
  .احلماية لألطفال املشردين داخلياً

  :حتث اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي  )٦٩
   املتعلقة مبركز الالجئني؛١٩٥١التصديق على اتفاقية عام   )أ(  
 األطفـال زيادة التعاون مع الوكاالت اإلنسانية من أجـل مـساعدة             )ب(  
  اً؛ واألطفال املشردين داخلينيالالجئ

ألحكام فقاً  اختاذ كافة التدابري الالزمة لضمان محاية األطفال الالجئني و          )ج(  
            العـام   اللجنـة   مع مراعـاة تعليـق     ،الالجئنيوقانون  حلقوق اإلنسان   القانون الدويل   

معاملة األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهـم خـارج           بشأن   )٢٠٠٥(٦رقم  
  .بلدهم املنشأ

  املسلحةالرتاعات  يف الاألطف    
ولكنـها تـشعر     التجنيد،سن   عاماً كحد أدىن ل    ١٨ل ترحب اللجنة بتحديد سن ا      )٧٠

بالقلق إزاء التقارير اليت تتحدث عن حاالت التجنيد القسري قبل بلوغ السن القانونية وإزاء              
سـاءة  احتجاز أطفال مل يبلغوا سن التجنيد عندما يطلبون للخدمة العسكرية اإلجباريـة وإ            

عدم إتاحة فـرص التعـايف البـدين         إزاء قلق    اللجنة يساوروباإلضافة إىل ذلك،    . معاملتهم
والنفسي لألطفال املتأثرين بالرتاعات املسلحة، وال سيما األطفال املشردون واملفصولون عن           

  .والديهم واألطفال املتأثرون باأللغام األرضية
  :ا يليالقيام مب الدولة الطرف على اللجنة حتث  )٧١

             وإنفـاذ تـشريعها    مجيع التدابري املمكنة ملنـع جتنيـد األطفـال           اختاذ  )أ(  
  بصورة صارمة؛
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إتاحة فرص التعايف البدين والنفسي لألطفال املتأثرين بالرتاعات املسلحة،           )ب(  
وال سيما األطفال املشردون واملفصولون عن والديهم واألطفـال املتـأثرون باأللغـام             

  ة، مع إيالء اهتمام خاص باألسر اليت تعوهلا إناث؛األرضي
            النظر يف إمكانية التصديق على نظـام رومـا األساسـي للمحكمـة               )ج(  

  اجلنائية الدولية؛
استئناف الدعم الذي تقدمه لتشغيل بعثة األمم املتحدة يف إثيوبيا وإريتريا   )د(  

  .للسعي لتحقيق سالم مستدام يف املنطقة

  ال الشوارعأطف    
بينما حتيط اللجنة علماً باملعلومات الواردة يف تقرير الدولة الطرف خبصوص التدابري              )٧٢

املتخذة حلماية أطفال الشوارع، يساورها القلق إزاء العدد املتزايد من أطفـال الـشوارع،              
 وخاصة يف املراكز احلضرية الكربى، وألن هؤالء األطفال غالباً ما يقعون ضـحايا تعـاطي              

املخدرات واالستغالل اجلنسي واملضايقات وإحلاق األذى هبم على أيدي أفراد مـن جهـاز         
وتعرب اللجنة فضالً عن ذلك عن قلقها إزاء ما يتعرض لـه أطفال الشوارع مـن               . الشرطة

  .جانب اجملتمع من وصم بالعار ومن مواقف سلبية بسبب ظروفهم االجتماعية البائسة
  :مبا يليلطرف  الدولة االلجنة وصيت  )٧٣

لوضع أطفال الشوارع بغية احلـصول علـى         منهجي   تقييمب االضطالع  )أ(  
  دقيقة عن األسباب اجلذرية هلذه الظاهرة وحجمها؛صورة 

اجلذرية لظاهرة أطفال  األسبابوضع سياسة شاملة تعاجل، يف مجلة أمور،   )ب(  
 مبـشاركة  الـسياسة  واحلد من حدوثها وتنفيذ تلك الشوارع بغية مكافحة هذه الظاهرة   

  أنفسهم؛ أطفال الشوارع حثيثة من جانب
وخـدمات  التنسيق مع املنظمات غري احلكومية لتوفري احلماية الالزمـة            )ج(  

ـ   تعلـيم و الوواملـأوى  الئمـة  املصحية الرعاية  ال              جتماعيـة االدمات غريهـا مـن اخل
  ؛طفال الشوارعأل

             مـصاحل  لـك بـالنفع علـى       مـىت عـاد ذ    مشل األسر   مل   برامج عمد  )د(  
  .الطفل الفضلى

  األطفاليف ذلك عمل  مبا االقتصادي االستغالل    
حتيط اللجنة علماً باملعلومات املقدمة من الدولة الطرف ومفادها أن عمل األطفـال               )٧٤

املعلومات بـشأن    ها إزاء قلقعن   عربتإمنا ميارس يف معظم احلاالت ملساعدة اآلباء، ولكنها         
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لـضمان محايـة    الدولة الطرف تدابري شاملة     انتشار حاالت عمل األطفال وإزاء عدم اختاذ        
  .االقتصادي ومن أسوأ أشكال عمل األطفال االستغاللاألطفال من 

  وضع دراسة تقييمية شـاملة وخطـة عمـل          الدولة الطرف على   اللجنة حتث  )٧٥
منع بغية   ،ظمات غري حكومية   ومن واليونيسيفعم من منظمة العمل الدولية      بد وتنفيذمها،

ـ ومكافحته مع التقّيد الكامل بأحكام       األطفالعمل                 منظمـة العمـل الدوليـة       ةاتفاقي
 عليهـا الدولـة     صّدقت اليت   بشأن احلد األدىن لسن االستخدام،    ) ١٩٧٣(١٣٨رقم  
وفضالً عن ذلك، جتدد اللجنة توصيتها اليت دعت فيهـا الدولـة الطـرف إىل         . رفالط

بشأن حظر أسوأ أشكال    ) ١٩٩٩(١٨٢قية منظمة العمل الدولية رقم      التصديق على اتفا  
  .عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها

   واإليذاء اجلنسي اجلنسياالستغالل    
ترحب اللجنة مبا اختذته الدولة الطرف من مبادرات ملكافحة االسـتغالل اجلنـسي               )٧٦

علـى أن   . مل وطنية ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال     لألطفال، ومن ذلك وضع خطة ع     
اللجنة قلقة إزاء ارتفاع عدد األطفال، وال سيما الفتيات، الذين يقعون ضحايا االسـتغالل              

وتالحظ اللجنة أن مرتكيب معظم هذه األفعـال يفلتـون مـن            . اجلنسي واالعتداء اجلنسي  
ود معلومات يف تقرير الدولة الطـرف       كما تعرب اللجنة عن قلقها العميق لعدم ور       . العقاب

  .عن املدى الذي بلغته هذه املشكلة وعن عدد األطفال املتضررين
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )٧٧

االضطالع بدراسة شاملة بغية توثيق عدد األطفال الذين يقعون ضحية            )أ(  
  ه املشكلة؛االستغالل اجلنسي واإليذاء اجلنسي وحتديد األسباب الدفينة هلذ

اختاذ تدابري ترمي إىل التوعية والتثقيف ليتسىن منع االستغالل اجلنـسي             )ب(  
  والقضاء عليه؛

           تدريب املهنيني، وال سيما العاملون يف جمـال إقامـة العـدل، علـى               )ج(  
كيفية تلقي الشكاوى والتحقيق فيها ومعاجلتها بطريقة تراعي مشاعر الطفـل وحتتـرم             

  حية؛خصوصية الض
ضمان توافر املوارد الكافية للتحقيـق يف حـاالت اإليـذاء اجلنـسي               )د(  

  واالستغالل اجلنسي ومقاضاة مرتكيب تلك اجلرائم وفرض عقوبات مالئمة عليهم؛
تنفيذ سياسة شاملة، مبشاركة املنظمات غري احلكومية، من أجل تـوفري             ) ه(  

ضحايا، متاشياً مـع إعـالن وبرنـامج        الوقاية والتعايف واالندماج االجتماعي لألطفال ال     
املعتمدين يف املؤمترين العـامليني ملكافحـة االسـتغالل     التزام يوكوهاما العامليالعمـل و

  .٢٠٠١ و١٩٩٦اجلنسي التجاري لألطفال، واملعقودين يف عامي 
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  قضاء األحداث    
اعر تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود نظام لقضاء األحداث يف البلد يراعي مـش               )٧٨

 عامـاً كمـا     ١٧ و ١٥الطفل وتعرب جمدداً عن قلقها إزاء حماكمة األطفال البالغني ما بني            
ويساور اللجنة قلق إذ إن اللجوء إىل إجراء احلرمان من احلريـة ال يكـون               . حياكم الكبار 

  . كمالذ أخري فقط، وألن األطفال غري مفصولني عن البالغني أثناء االحتجاز قبل احملاكمة
 اللجنة الدولة الطرف على ضمان تنفيذ معايري قـضاء األحـداث تنفيـذاً     حتث  )٧٩

 من االتفاقية، فضالً عن قواعد األمم املتحدة   ٣٩ و ٤٠و) ب(٣٧كامالً، وال سيما املواد     
ومبادئ األمـم املتحـدة   ) قواعد بيجني(النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث     

الـدنيا  قواعد األمم املتحدة    و)  الرياض التوجيهية  مبادئ(التوجيهية ملنع جنوح األحداث     
، وذلك على ضوء يوم املناقشة      )قواعد هافانا  (بشأن محاية األحداث اجملردين من حريتهم     

 اللجنة الدولة وتوصي. العامة اليت خصصتها اللجنة ملوضوع إدارة شؤون قضاء األحداث
  :صفة خاصة مبا يلي بالطرف

ث مزود مبحاكم متخصصة لألحداث تكفـل       وضع نظام لقضاء األحدا     )أ(  
 عامـاً كمـا     ١٨فال ينبغي أن حياكم األطفال دون       . حماكمة مجيع األطفال بصفتهم تلك    

  حياكم الكبار؛ 
واليت تقدَّم  ة باملعايري الدولية ذات الصلة      صلالربامج التدريبية املت  حتسني    )ب(  

اة وأفراد الشرطة وحمامي الدفاع  مثل القض قضاء األحداثنظام يف العاملنيجلميع املهنيني 
  وأعضاء النيابة العامة؛

                ، سـواء كـانوا ضـحايا    ألطفـال ل  املالئمـة  القانونية املساعدة تقدمي  )ج(  
  انونية؛اإلجراءات القأو متهمني، طوال الفترة اليت تستغرقها 

             االسترشاد، يف هذا الصدد، باملبـادئ التوجيهيـة بـشأن العدالـة يف              )د(  
قـرار اجمللـس االقتـصادي      (األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليهـا         

  ؛)٢٠٠٥/٢٠واالجتماعي 
ضمان عدم اللجوء إىل حبس األطفال اجلاحنني واحتجازهم يف مؤسسات        ) ه(  

  إال كمالذ أخري؛ 
 املتحدة  األممفريق  من  التقنية وأشكال التعاون األخرى      املساعدة طلب  )و(  

مكتب األمم املتحدة املعـين     قضاء األحداث، وهو يشمل     املعين ب املشترك بني الوكاالت    
، واليونيسيف، ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، ومنظمـات         باملخدرات واجلرمية 

  .غري حكومية
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   ات أقليإىل املنتمون األطفال    
            معلومات عن األطفـال املنـتمني  تالحظ اللجنة أن تقرير الدولة الطرف مل يتضمَّن   )٨٠

  .إىل أقليات
حتث اللجنة الدولة الطرف على تقدمي معلومات يف تقريرها الدوري القادم عـن               )٨١

  .إعمال حقوق األطفال املنتمني إىل أقليات

  التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان  -٨  
ك الدولية األساسـية األخـرى      ترى اللجنة أن تصديق الدولة الطرف على الصكو         )٨٢

حلقوق اإلنسان، أو انضمامها إليها، كفيل بتعزيز اجلهود اليت تبذهلا للوفاء بالتزاماهتا املقطوعة             
  .فيما خيص ضمان اإلعمال الكامل حلقوق مجيع األطفال اخلاضعني لواليتها

سية تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على مجيع الصكوك الدولية األسا          )٨٣
حلقوق اإلنسان، أو انضمامها إليها، وضمان االمتثال والتنفيذ الفوريني هلذه الصكوك مع            

  .مراعاة متطلبات اإلبالغ بغية تعزيز وحتسني احلماية الشاملة حلقوق اإلنسان

  املتابعة والنشر  -٩  

  املتابعة    
تنفيذ هـذه   توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري املناسبة لضمان             )٨٤

التوصيات تنفيذاً كامالً بوسائل منها إحالة التوصيات إىل أعضاء جملس الوزراء، والربملان، 
والسلطات اإلقليمية ودون اإلقليمية، حسب االقتضاء، للنظر فيها واختاذ ما يلزم مـن             

  .إجراءات بشأهنا

  النشر    
بلغات البلـد   توصي اللجنة كذلك بأن تتيح الدولة الطرف على نطاق واسع و            )٨٥

التقريرين الدوريني الثاين والثالث والردود اخلطية اليت قدمتها إىل اللجنـة والتوصـيات             
اليت اعتمدهتا اللجنة، بوسائل منها اإلنترنت على سبيل        ) املالحظات اخلتامية (ذات الصلة   

ت املثال ال احلصر، كيما يطّلع عليها اجلمهور العام، ومنظمات اجملتمع املـدين، ومجاعـا             
            الشباب، والفئات املهنية، واألطفال، هبـدف إثـارة النقـاش والتوعيـة باالتفاقيـة،              

  .وبتنفيذها ورصدها

  التقرير القادم  -١٠  
 ١تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرهـا الرابـع يف موعـد أقـصاه                  )٨٦

 صـفحة   ١٢٠ وينبغي أالَّ يتجاوز عدد صفحات ذلك التقريـر       . ٢٠١١سبتمرب  /أيلول
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وعالوة على ذلك، تذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن موعد تقـدمي           ). CRC/C/118انظر  (
 وتوصي ٢٠٠٧مايو / أيار١٦تقريريها مبوجب الربوتوكولني االختياريني كان قد حان يف    

  . بتقدمي التقريرين يف وقت واحد
اً ملتطلبات الوثيقة   وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إىل تقدمي وثيقة أساسية وفق           )٨٧

املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير إىل هيئات رصـد         "األساسية املوحدة الواردة يف     
اليت وافق عليها االجتماع اخلامس املشترك بني جلان        " املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان   

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

 التعاون مع هيئات األمم املتحدة وغريها من اهليئات املختصة  -عاً راب  

عقدت اللجنة، قبل وأثناء اجتماع الفريق العامل ملا قبل الدورة وقبل وأثناء الدورة                -٣٣
نفسها، عددا من االجتماعات مع هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة ومع هيئـات             

وتفاعلها املستمرين مع هذه اهليئات يف ضوء أحكـام        خمتصة أخرى، وذلك يف إطار حوارها       
  :وقد اجتمعت اللجنة مع اجلهات التالية.  من االتفاقية٤٥املادة 

  ، ملناقشة سبل تعزيز التعاون؛نواب املديرين اإلقليميني لليونيسيف •
املؤمتر اإلقليمـي   ف، لبحث املسائل املتصلة ب    قسم السياسات العاملية باليونيسي    •

عالقة حقوق اإلنسان، املعقـود يف بـانكوك يف         : ملرأة والطفل اآلسيوي عن ا  
  ؛.٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول

الفريق املعين مبؤشرات النماء يف مرحلة الطفولة املبكرة، ملواصلة تبـادل اآلراء             •
  بشأن وضع املؤشرات؛

املعهد اجلامعي كورت بوش مبدينة سيون السويسرية، لالطالع على نتـائج            •
            الرغبـة يف تطـوير آليـة لتقـدمي الـشكاوى الفرديـة يف              البحث املتعلق ب  
  إطار االتفاقية؛

ممثل الربازيل واليونيسيف، ملناقشة التقدم احملرز خبصوص مـشروع املبـادئ            •
  ؛بشأن األطفال احملرومني من الرعاية األبويةالتوجيهية 

    تمام املـشترك  املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم، ملناقشة مسائل ذات االه          •
  ؛التعليم يف حاالت الطوارئوال سيما يوم املناقشة العامة املقبل بشأن 

السيد نوربريتو ليوسكي من معهد البلـدان األمريكيـة املعـين باألطفـال              •
          واملراهقني، لالطالع على اجلهود اليت يبـذهلا املعهـد ملتابعـة املالحظـات            

  .اخلتامية للجنة
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   العملأساليب  -خامساً 
أن تطلب  ،  ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٦ املعقودة يف    ١٣٤٢قررت اللجنة، يف جلستها       -٣٤

إىل اجلمعية العامة املوافقة على طلبها العمل يف إطار فريقني على مدى أربع دورات، وبالنسبة      
زمـع  ألفرقة العمل ملا قبل الدورات ذات الصلة، بدءاً جبلسات فريق عملها السابق للدورة امل             

  .)مرفق (٢٠٠٩سبتمرب /ها يف أيلولعقد
، باملبادرة اليت قامت هبا املنظمات غري احلكومية        ١٣٤٢ورحبت اللجنة، يف جلستها       -٣٥

لوضع بروتوكول اختياري التفاقية حقوق الطفل متعلق بالـشكاوى الفرديـة وإجـراءات             
دية، وتشري إىل   وتود اللجنة أن تشجيع الدول األطراف على النظر يف هذه املسألة جب           . التحقق

  .أهنا ستتابع عن كثب أية مناقشات جتري هبذا اخلصوص

  التعليقات العامة  -سادساً 
أرجأت اللجنة املناقشة املقررة بشأن مشروعي تعليقيها العامني املنتظـر طرحهمـا              -٣٦

للمناقشة بشأن حق الطفل يف التعبري عن آرائه ويف أن ُيستمع إليها وبشأن أطفال الـشعوب                
  .ية وحقوقهم، إىل دوراهتا املقبلةاألصل

  يوم املناقشة العامة املقبل  -سابعاً   
، املـسائل   ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٥ املعقودة يف    ١٣٤١ناقشت اللجنة، يف جلستها       -٣٧

 ٢٨املادتان  (التنظيمية املتعلقة بيوم مناقشتها بشأن حق الطفل يف التعليم يف حاالت الطوارئ             
         / أيلـول ١٩ر عقده خالل الدورة التاسعة واألربعـني للجنـة يف       ، املقر ) من االتفاقية  ٢٩و

  .٢٠٠٨سبتمرب 

  االجتماعات املقبلة  - ثامناً  
  :فيما يلي مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة واألربعني للجنة  -٣٨

  .إقرار جدول األعمال  -١  
  .املسائل التنظيمية  -٢  
  .تقدمي الدول األطراف للتقارير  -٣  
  .ظر يف تقارير الدول األطرافالن  -٤  
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التعاون مع هيئات األمم املتحدة األخرى والوكاالت املتخصصة وغريها من   -٥  
  .اهليئات املختصة

  .أساليب عمل اللجنة  -٦  
  .يوم املناقشة العامة  -٧  
  .التعليقات العامة  -٨  
  .االجتماعات املقبلة  -٩  
  مسائل أخرى  -١٠  

  ريراعتماد التق  - تاسعاً  
، يف  ٢٠٠٨يونيـه   / حزيـران  ٦، املعقـودة يف     ١٣٤٢نظرت اللجنة، يف جلستها       -٣٩

  . واعتمدت اللجنة التقرير باإلمجاع. مشروع التقرير عن دورهتا الثامنة واألربعني
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  املرفق األول

 أعضاء جلنة حقوق الطفل    

 بلد اجلنسية اسم العضو

  غانا  * أيدوأكوساالسيدة آنييس 
 قطر **آل ثاينمحد بن سيف أالسيدة علياء 

 كينيا **أليوشالسيدة جويس 

 إيطاليا  *تشيتاريالالسيد لويدجي 

  اجلزائر  *فياليلالسيد كامل 
  هنغاريا  *هريتسوغالسيدة ماريا 

  مصر  ∗خطابالسيدة مشرية 
  تونس  *قطرانالسيد حامت 

  أملانيا  *كرامبانالسيد لوتار فريدريش 
   كوريامجهورية  **يلالسيدة يانغي 

  باراغواي  *أورتيزالسيدة روزا ماريا 
 كندا  **بارفيتالسيد ديفيد برنت 

  أوغندا  **بوالرالسيد أويتش 
 ليتوانيا  *بوراالسيد داينيوس 

  بنغالديش  **صديقيالسيد كمال 
  النرويج  **مسيثالسيدة لوسي 
  مجهورية صربيا  ** ساهوفيتش-فوكوفيتش السيدة نيفينا 
  سويسرا  **تنزرماالسيد جان 

__________ 

  .٢٠١١فرباير / شباط٢٨تنتهي مدة العضوية يف   *  
  .٢٠٠٩فرباير / شباط٢٨تنتهي مدة العضوية يف   **  
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  الثاين املرفق

قرار جلنة حقوق الطفل طلب موافقة اجلمعية العامة يف دورهتا الثالثـة              
  إطار فريقنيوالستني على عمل اللجنة يف 

  )٢٠٠٨يونيه / حزيران٦اختذ يف (  
            بالنظر إىل عدد الدول األطراف يف اتفاقية حقوق الطفـل، الـذي يـصل حاليـا                 

ة، ويف بروتوكوليها االختياريني املتعلقني ببيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف           دول ١٩٣إىل  
إنتاج املواد اإلباحية وبإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، اللذين يصل حاليا عدد الـدول              

 دولة، على التوايل، وما يتعلق هبما من التزامـات تقـدمي            ١٢٠ و ١٢٦األطراف فيهما إىل    
لوضع احلايل لتقدمي التقارير والتقارير املتوقع تقدميها يف املستقبل، فإن جلنة حقوق            التقارير، وا 

 مـن االتفاقيـة     ٤٤الطفل مقتنعة بأن وفاءها مبسؤولياهتا بفعالية ويف حينها مبوجب املـادة            
 من بروتوكوليها االختياريني يتطلب منحها مزيدا من وقت االجتماعـات           ١٢ و ٨واملادتني  

  . ٢٠١١ و٢٠١٠ و٢٠٠٩خالل األعوام 
متوسط مـدة   أما   تقريرا،   ٨٠ علىعدد التقارير اليت تنتظر االستعراض        حاليا ويزيد 

وتواصل اللجنـة إخـضاع   . حوايل ثالثة أعوامفهو التأخر ما بني تقدمي التقارير والنظر فيها       
 فـذ قـرار   وقد نُ .  تقارير يف كل دورة    ١٠أساليب عملها لالستعراض وتسعى إىل النظر يف        

 يف إطار فـريقني ، بالعمل يف ٢٠٠٤اللجنة، الذي اعتمد يف دورهتا السابعة والثالثني يف عام         
التقارير تصفية  مما مكّنها من دولة طرف ٤٨وخالل تلك السنة، ُنظر يف تقارير . ٢٠٠٦عام 

، مما شجع العديد من الدول األطراف علـى تقـدمي          ها استعراض بانتظارمتراكمة  اليت كانت   
وسعيا إىل معاجلة املتأخرات احلالية والتشجيع على تقدمي التقارير يف حينها،           .  املتأخرة التقارير

هبدف كفالة رصد االتفاقية وبروتوكوليها االختياريني على النحو املناسب، خلصت اللجنـة        
ضافية لدوراهتا وأربعة أسابيع إضـافية      اإلجتماعات  من اال إىل أهنا ستحتاج إىل مثانية أسابيع       

  . ٢٠١١ إىل عام ٢٠٠٩ماعات ما قبل الدورة، ُتعقد يف الفترة من منتصف عام الجت
وبناء على ذلك، تطلب اللجنة إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثالثة والـستني، أن              

إطار توافق على هذا الطلب وأن تقدم الدعم املايل املناسب لتمكني اللجنة من العمل يف                
 بالنسبة لفريقها العامل ملا قبـل الـدورة         ٢٠٠٩أكتوبر  /ابتداء من تشرين األول   فريقني  

.  بالنسبة لدورهتا الثالثة واخلمسني    ٢٠١٠يناير  /الثالثة واخلمسني وابتداء من كانون الثاين     
 الدورة السادسة واخلمسني للجنـة يف    حىت قائما ملدة أربع دورات      الفريقنيوسيظل نظام   
  .٢٠١١يناير /كانون الثاين
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إطار فـريقني   يف تقارير الدول األطراف خالل دوراهتا العادية، يف         وستنظر اللجنة     
متوازيني، يتألف كل واحد منهما من تسعة أعضاء يف اللجنة، مع مراعاة التوزيع اجلغـرايف               

 يف كـل    ١٦ إىل   ١٠نظر فيها مـن     العادل، مما سيزيد عدد تقارير الدول األطراف اليت سيُ        
         ورات، عن زيادة يف عدد التقارير املنظـور فيهـا          دورة، وهو ما سيسفر، على مدى أربع د       

 أيام عمل خالل كل دورة تتكون مـن         ١٠وستجتمع اللجنة ملدة     . تقريراً ٦٤ إىل   ٤٠من  
الذي تنعقد سبوع األ طوال متوازيني ويف فريقني عاملني متوازيني إطار فريقنيثالثة أسابيع يف 

  .أفرقتها العاملة ملا قبل الدوراتفيه 

        


