
(A)     GE.09-43014    290709    300709 

  

  
  
  

  
  

  نة حقوق الطفلجل
  نوالدورة احلادية واخلمس

  النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف
   من االتفاقية٤٤مبوجب املادة 

  موريتانيا: يةاملالحظات اخلتام

يف جلـستيها  ) CRC/C/MRT/2(نظرت اللجنة يف التقرير الـدوري الثـاين املقـدم مـن موريتانيـا          - ١
، ٢٠٠٩مـــايو / أيـــار٢٨املعقـــودتني يف ) SR.1406 وCRC/C/SR.1405انظـــر  (١٤٠٦ و١٤٠٥

  . املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٩يونيه / حزيران١٢ املعقودة يف ١٤٢٥واعتمدت يف جلستها 

   مقدمة- ألف 

كمـا ترحـب اللجنـة بـالردود اخلطيـة الـيت            . ترحب اللجنة بتقدمي التقرير الثاين للدولة الطرف        - ٢
، وتعـرب عـن تقـديرها للحـوار         )Add.1 و CRC/C/MRT/Q/2(قدمتها الدولة الطرف على قائمة املسائل       

  .البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف

  ا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته تدابري املتابعة اليت اختذهت- باء 

  :ترحب اللجنة حبدوث عدد من التطورات اإلجيابية يف الفترة املشمولة بالتقرير، ومنها  - ٣

   املتعلق بتجرمي الرق؛٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٣ املؤرخ ٠٤٢- ٢٠٠٧القانون رقم   )أ(  
علـق باحلمايـة     املت ٢٠٠٥ديـسمرب   / كـانون األول   ٥ املـؤرخ    ٠١٥- ٢٠٠٥القانون رقم     )ب(  

  القضائية لألطفال؛
  . املتعلق بقمع االجتار باألشخاص٢٠٠٣يوليه / متوز١٧ املؤرخ ٠٢٥- ٢٠٠٣القانون رقم   )ج(  
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  :كما ترحب اللجنة بالتصديق على صكوك حقوق اإلنسان الدولية التالية أو االنضمام إليها  - ٤
يـع األطفـال وبغـاء األطفـال        الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل املتعلـق بب          )أ(  

  ؛٢٠٠٧فرباير / شباط٢٣واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، يف 
 كـانون   ٢٢االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم، يف                 )ب(  

  ؛٢٠٠٧يناير /الثاين
 تـشرين   ١٧ العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، يف               )ج(  

  ؛ ٢٠٠٤نوفمرب /الثاين
  ؛٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١٧العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، يف   )د(  
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية                   )ه(  

  ؛٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١٧أو املهينة، يف 
وقمعـه واملعاقبـة عليـه       منع االجتار باألشخاص، وخباصة النـساء واألطفـال،          بروتوكول  )و(  

  ؛٢٠٠٥يوليه / متوز٢٢املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، يف 
، املتعلقـة باحلـد األدىن لـسن        ١٩٧٣ لعـام    ١٣٨اتفاقية منظمة العمـل الدوليـة رقـم           )ز(  

  ؛٢٠٠١ديسمرب /ن األول كانو٣ستخدام، يف اال
 أشـكال عمـل     أظـر أسـو   املتعلقة حب ،  ١٩٩٩ لعام   ١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )ح(  

  ؛٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٣األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها، يف 
  ؛٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٤قوق الطفل ورفاهه، يف حلامليثاق األفريقي   )ط(  
توكول امللحق بامليثاق األفريقي حلقوق اإلنـسان والـشعوب املتعلـق بإنـشاء حمكمـة               الربو  )ي(  

  .٢٠٠٥مايو / أيار١٩أفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، يف 
   دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-  جيم

   تدابري التنفيذ العامة- ١
  )من االتفاقية) ٦(٤٤ و٤٢ و٤املواد (

  التوصيات السابقة للجنة

ارتياح أن بعضاً من الشواغل اليت أعربـت عنـها والتوصـيات الـيت قدمتـها بعـد                  باللجنة  تالحظ    - ٥
ــام    ــرف يف ع ــة الط ــن الدول ــدم م ــر األويل املق ــر يف التقري ــت ٢٠٠١النظ ــد عوجل ــر ( ق انظ

CRC/C/15/Add.159 .(                  ولكن من دواعي قلق اللجنة أن التوصـيات املتعلقـة مبـسائل شـىت مـن بينـها
طة العمل الوطنية، وختـصيص املـوارد، وتـسجيل املواليـد، واملمارسـات التقليديـة            اإلصالح القانوين، وخ  

وتالحـظ اللجنـة أن تلـك    . الضارة، وعمل األطفال، وقضاء األحداث، مل حتظ بالقدر الكايف مـن املتابعـة            
  .صيات ترد جمدداً يف هذه الوثيقةالشواغل والتو
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 مـا مل ينفـذ بعـد مـن          بري الالزمـة لتنفيـذ    ى اختاذ مجيع التـدا     اللجنة الدولة الطرف عل    ثحت  - ٦
التوصيات الواردة يف املالحظات اخلتامية اليت قدمتـها اللجنـة بـشأن التقريـر األويل، وعلـى املتابعـة                   

  .مية بشأن تقريرها الدوري الثاينالوافية للتوصيات الواردة يف هذه املالحظات اخلتا

  التشريعات

يادة املعاهـدات الدوليـة علـى التـشريعات احملليـة، ومـن       ترحب اللجنة مبا يؤكده الدستور من س   - ٧
ومـع ذلـك، ال تـزال اللجنـة تـشعر بـالقلق إزاء              . إمكانية االحتجاج هبذه الصكوك أمام احملاكم الوطنية      

التحديات العملية املتصلة بالنظام القانوين التعددي وخباصة فيما يتعلـق بالتعـارض بـني الـشريعة والقـانون       
كمـا تـشعر اللجنـة بـالقلق     . ٢٠٠١الوضعي، مبا يف ذلك قانون األحوال الشخصية لعـام          العريف والقانون   

  . إزاء القصور يف تنفيذ التشريعات بسبب نقص املراسيم التنفيذية

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيـز وتـسريع جهودهـا الراميـة إىل جعـل قوانينـها احملليـة                     - ٨
وينبغـي  . تنفيـذها لعمليـة   اسـتعراض شـامل للتـشريعات و      اسـتكمال   بمطابقة متاماً لالتفاقية وذلك     

تفاقيـة ويراعـي   الألطفـال يتـضمن أحكـام ا      بـشأن ا  للدولة الطرف أن تنظر يف اعتماد قانون شـامل          
 باإلضافة إىل ذلك، ينبغـي للدولـة الطـرف أن تـذكي الـوعي               .امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه    

  .بالتشريعات الوطنية

  التحفظ

لجنة عن أسفها إزاء الطبيعة الفضفاضة للتحفظ الذي أبدته الدولـة الطـرف، ومـع ذلـك                 تعرب ال   - ٩
  .ها إعادة النظر يف حتفظها العامتعترب اللجنة أن من املعلومات اإلجيابية ما أعلنته الدولة الطرف عن عزم

 النظـر    من االتفاقية، توصي اللجنة بأن تعيـد الدولـة الطـرف           ٥١ من املادة    ٢يف ضوء الفقرة      - ١٠
يف طبيعة حتفظها بغية سحبه وفقاً إلعالن وبرنامج عمل فيينا اللـذين اعتمـدمها املـؤمتر العـاملي حلقـوق                    

كما توصي اللجنة الدولة الطـرف بـأن تـسترشد بالبلـدان األخـرى              . ١٩٩٣اإلنسان املعقود يف عام     
  .مل تبد أي حتفظات على االتفاقيةاليت سحبت حتفظات مشاهبة أو 

  التنسيق

ة التنـسيق، وأن اجمللـس      سـلط  واألسرة هـي     ةلوتالحظ اللجنة أن وزارة الشؤون االجتماعية والطف        - ١١
وتأسف اللجنة لعدم توافر مزيد من املعلومات لـديها عـن اختـصاص كـل               . الوطين للطفولة هيئة استشارية   

يق بـني الكيـانني، وال      وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفايـة التنـس         .  واملوارد املتاحة هلما   من املؤسستني 
كما تعـرب اللجنـة عـن قلقهـا إزاء عـدم التنفيـذ              . سيما أن األطفال ميثلون جزءاً من اختصاص الوزارة       

  .التنسيق على الصعيد احملليسلطة الوايف لسياسات 
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ـ وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف منح وزارة الـشؤون االجتماعيـة والطف              - ١٢   واألسـرة  ةل
 الوالية املناسبة واملوارد البـشرية واملاليـة الكافيـة مبـا ميكنـها مـن االضـطالع                  ريةوهيئتها االستشا 

. بالتنسيق والرصد الفعالني لعملية تنفيذ االتفاقية علـى الـصعيد الـوطين واإلقليمـي ودون اإلقليمـي                
امـة  بـشأن التـدابري الع    ) ٢٠٠٣(٥اللجنة الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقـم         يف هذا الصدد، حتيل     و

  .لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل

  خطة العمل الوطنية

قـوق اإلنـسان، وتالحـظ أن اخلطـة تتـضمن      ايـة ح محرقيـة و ترحب اللجنة باخلطة الوطنيـة لت     - ١٣
سياسـة  " ٢٠٠٥كما تالحظ اللجنـة أن الدولـة الطـرف اعتمـدت يف عـام               . اإلشارة إىل حقوق الطفل   

  .ألطفالبشأن ا تأسف لعدم اعتماد خطة عمل شاملة غري أن اللجنة. "ىصغرالطفولة ال يةنمتوطنية ل

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف، بـاالقتران مـع اجلهـود املـذكورة آنفـاً، يف اعتمـاد                     - ١٤
خطة عمل شاملة بشأن األطفال وأن تضمن تنفيذها مبوارد بـشرية وماليـة كافيـة، وأن تـوفر آليـات                    

  .التقدير والتقييم الالزمة

م اخلطـط واالسـتراتيجيات املعنيـة إىل اللغـات           ذلك، توصي اللجنة بـأن تتـرجَ       عالوة على   - ١٥
دور ملـا هلـا مـن       م على نطاق واسع على السلطات احمللية واملنظمـات غـري احلكوميـة              احمللية وأن تعمَّ  
وتشجع اللجنة الدولة الطـرف علـى أن تأخـذ يف االعتبـار إعـالن وخطـة العمـل                   . مهم يف تنفيذها  

الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحـدة يف دورهتـا االسـتثنائية املعنيـة              " ألطفالصاحل ل  عامل"املعنون  
وأخـرياً  . ٢٠٠٧ وكـذلك اسـتعراض منتـصف املـدة لعـام            ٢٠٠٢مـايو   /بالطفل واملعقودة يف أيار   

ـ      "تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن ترصد أيضاً مدى تنفيذ            ل لتنفيـذ خطـة     النـداء إىل عمـل معجَّ
 تـشرين   ٢الـذي اعتمـده يف القـاهرة يف         )" ٢٠١٢- ٢٠٠٨(عمل حنو أفريقيـا املالئمـة لألطفـال         ال

حـول املوقـف األفريقـي املوحـد بـشأن          لالحتاد األفريقي    املنتدى األفريقي الثاين     ٢٠٠٧نوفمرب  /الثاين
  ).A/62/653انظر (استعراض نصف مرحلي : األطفال

  الرصد املستقل

 وباملعلومـات الـيت تـشري إىل        ٢٠٠٦جنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف عـام        ترحب اللجنة بإنشاء الل     - ١٦
 اللجنـة إىل املـوارد    تلـك   أن هبا وحدة متخصصة يف حقوق الطفل، غري أهنا يـساورها القلـق إزاء افتقـار                 

  .وإزاء تعذر وصول األطفال إليها

نـسان ملبـادئ    توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تـضمن امتثـال اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإل                 - ١٧
د باملوارد البشرية واملالية الالزمـة مبـا ميكنـها مـن تلقـي الـشكاوى الـيت يقـدمها            باريس، وأن تزوَّ  
م بالنيابة عنهم بشأن انتـهاك حقـوقهم، ورصـد تلـك الـشكاوى والتحقيـق فيهـا،                  األطفال أو تقدَّ  

، يف هـذا الـصدد،      وتوجه اللجنة عناية الدولـة الطـرف      . وكذلك تقدمي توصيات بشأن سبل االنتصاف     
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بشأن دور املؤسـسات الوطنيـة املـستقلة حلقـوق اإلنـسان يف             ) ٢٠٠٢(٢إىل تعليق اللجنة العام رقم      
  .محاية حقوق الطفلتعزيز و

  املوارد الالزمة لألطفال

تالحظ اللجنة املعلومات املتعلقة بزيادة املوارد املخصصة للتعليم؛ غـري أهنـا يـساورها القلـق مـن                    - ١٨
ة اليت ختصصها الدولـة الطـرف لألطفـال غـري كافيـة أو هـي يف الواقـع آخـذة يف                      إلمجالي ا أن املوارد 

وتعرب اللجنة عـن قلـق خـاص إزاء عـدم           . االخنفاض، مما يعوق اإلعمال التدرجيي حلقوق الطفل ومحايتها       
.  بالـصحة  كفاية االعتمادات املالية املخصصة للقطاع الصحي لتحقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة املتعلقـة              

حلمايـة األجيـال القادمـة،    وطـين لعائـدات احملروقـات     وترحب اللجنة باخلطوات اجلارية إلنشاء صندوق       
  .الستخراجيةوفقاً للمعايري الدولية للصناعات ا

اة التوصـيات الـيت قدمتـها اللجنـة يف يـوم املناقـشة              ـحتث اللجنة الدولة الطرف، مع مراع       - ١٩
ـ     " حتت عنوان ٢٠٠٧العامة يف عام     ، " مـسؤولية الـدول  - ل املوارد املخصـصة إلعمـال حقـوق الطف
  :على ما يلي

طفل يف وضع ميزانيـة الدولـة، وذلـك بتنفيـذ نظـام             قائماً على حقوق     اًهنجبع  تتأن    )أ(  
تعقب القتفاء أثر املوارد املخصصة لألطفال واستخدامها يف مجيع مراحل امليزانيـة، ممـا يـسلط الـضوء                  

تقيـيم  عمليـات ل  كما حتث اللجنة على اسـتخدام نظـام التعقـب هـذا يف              . طفالعلى االستثمار يف األ   
املـصلحة الفـضلى    "أن خيـدم    السـتثمار يف أي قطـاع       من أجل حتديد الطريقة اليت ميكـن هبـا ل         ثر  األ

  ضلي هلذا االستثمار على الفتيات والفتيان؛ا، مع ضمان قياس األثر التف"للطفل
عـداد امليزانيـة حبـسب      إل نظـام    وضعصية األمم املتحدة ب   تومىت أمكن ذلك،     ،أن تنفذ   )ب(  

النتائج من أجل رصد وتقييم فعالية ختـصيص املـوارد، وكـذلك، إن لـزم األمـر، التمـاس التعـاون                     
  الدويل يف هذا اخلصوص؛

 يحتديد البنود االسـتراتيجية املخصـصة يف امليزانيـة لألطفـال احملـرومني أو الـشديد                 )ج(  
، وضـمان محايـة     )ل املواليـد  يمثـل تـسج   ( قد تستلزم تدابري اجتماعية إجيابية       الضعف، وللحاالت اليت  

بنود امليزانية هذه حىت يف حاالت األزمـات االقتـصادية أو الكـوارث الطبيعيـة أو غـري ذلـك مـن                      
  حاالت الطوارئ؛ 

امـة  عمـع   بأسـلوب قـائم علـى احلـوار         وضع امليزانية   يف  ضمان الشفافية واملشاركة      )د(  
، وذلـك يف سـياق       كمـا ينبغـي    ة الـسلطات احملليـة    مـساءل ألطفال، و ا وال سيما    تهمشاركواجلمهور  

  الالمركزية املنفذة حالياً يف الدولة الطرف؛األخذ بعملية 
حقـوق  لـصاحل   تمويـل   على وجه التحديد إلجيـاد طـرق عمليـة لتـوفري ال           التصدي    )ه(  
  .ه إنشاؤاجلاريروقات احملالوطين لعائدات صندوق المن خالل الطفل، 
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  مجع البيانات

ترحب اللجنة بتعاون الدولة الطرف مع الفريق القطري لألمم املتحـدة وبإنـشائها قاعـدة بيانـات                   - ٢٠
، غري أهنـا تعـرب عـن قلقهـا إزاء عـدم             DevInfoوطنية مرتكزة على الربنامج احلاسويب ملعلومات التنمية        

  .نفيذ على املستوى اإلقليميك التوجود بيانات تتعلق بتنفيذ االتفاقية، مبا يف ذل

تشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة تعزيز قاعدة بيانـات برنـامج معلومـات التنميـة مـن                    - ٢١
أجل مجع البيانات وحتليلـها، باعتبارهـا أساسـاً لتقيـيم التقـدم احملـرز يف إعمـال حقـوق الطفـل                      

  . وللمساعدة على وضع سياسات لتنفيذ االتفاقية

  لتدريب عليها والتوعية هبانشر االتفاقية وا

تالحظ اللجنة مع التقدير اجلهود اليت تبـذهلا الدولـة الطـرف لنـشر االتفاقيـة وذلـك بتـدريب                      - ٢٢
وتعـرب اللجنـة مـع      . املهنيني، وتنظيم محالت التوعية العامة باالتفاقية وإدماجها يف املقـررات الدراسـية           

 أوسـاط الفئـات املهنيـة املعنيـة واجملتمعـات احملليـة             ذلك عن قلقها إزاء عدم كفاية الوعي باالتفاقيـة يف         
. والقيادات الدينية واآلباء واألمهات ويف أوساط األطفال أنفسهم، وال سـيما يف املنـاطق الريفيـة والنائيـة                 

  .كما تكرر اللجنة اإلعراب عن قلها إزاء عدم إتاحة نص االتفاقية بعدد من اللغات الوطنية

ـ         توصي اللجنة بأن تعزز     - ٢٣  بأحكـام االتفاقيـة     ف الدولة الطرف اجلهود اليت تبذهلا لـضمان التعري
سـاط اجملتمعـات احملليـة والقيـادات الدينيـة واآلبـاء واألمهـات              ووفهمها على نطـاق واسـع يف أ       

وتوصـي  . م ومبـشاركة فعالـة مـن األطفـال        العإلواألطفال، وذلك باستخدام أشكال شىت من وسائط ا       
حبوث اجتماعية ثقافية يف البلد بغيـة مواءمـة اسـتراتيجيات االتـصال مبـا       اللجنة، بوجه خاص، بإجراء     

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بـأن تـدرج االتفاقيـة بـشكل كامـل يف مجيـع                  . يالئم الوسط احمللي  
مستويات النظام التعليمي وبأن تنظم محالت توعية عامـة مـع إيـالء اهتمـام خـاص ملـن ال جييـدون                      

نكية قيـة إىل اللغـات البوالريـة والـسون     أخرياً، توصي اللجنـة بترمجـة نـص االتفا        و. القراءة والكتابة 
  .والولفية من أجل إتاحتها جبميع اللغات الوطنية

 التدريب النظامي جلميع الفئـات املهنيـة العاملـة مـن أجـل األطفـال                ريوفوتوصي اللجنة بت    - ٢٤
اة واملوظفـون الـصحيون واألخـصائيون        الشرطة واحملـامون والقـض     ادرأفومعهم، مبن فيهم املعلمون و    

االجتماعيون والعاملون يف مؤسسات رعايـة األطفـال، ومنـهم الـذين يعملـون يف املنـاطق الريفيـة                   
وتقترح اللجنة أن تطلب الدولة الطرف مـساعدة تقنيـة مـن اليونيـسيف ومفوضـية األمـم                  . والنائية

  . أعالهلتطبيق التوصيات الواردةاملتحدة السامية حلقوق اإلنسان 
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  التعاون مع اجملتمع املدين

تالحظ اللجنة زيادة مشاركة األطراف الفاعلـة يف اجملتمـع املـدين يف املناقـشات الـدائرة حـول                     - ٢٥
االستراتيجيات املتعلقة باألطفال وختطيطها وتنفيذها، مبا يف ذلك استشارة املنظمـات غـري احلكوميـة عنـد                 

  .إعداد تقرير الدولة الطرف

اللجنة الدولة الطرف على مواصلة التعاون مع اجملتمـع املـدين ومواصـلة تعزيـز هـذا                 تشجع    - ٢٦
  .ستوى الوطين واإلقليمي واحملليالتعاون يف مجيع مراحل تنفيذ االتفاقية على امل

   تعريف الطفل- ٢

 سـنة، فإهنـا تعـرب عـن         ١٨بينما تالحظ اللجنة أن احلد األدىن لسن الزواج وفقاً للتشريعات هو              - ٢٧
  . وفقاً للسلطة التقديرية للقاضيقلقها إزاء إمكانية زواج الفتيات قبل بلوغ هذا السن

 سـنة،   ١٨توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري لـضمان أن يكـون سـن الـزواج                   - ٢٨
، ومعاملـة الفتيـان والفتيـات معاملـة متـساوية           ٢٠٠١وال الشخـصية لعـام      ـاً لقانون األح  ـوفق

  .ونمبوجب القان

   مبادئ عامة- ٣
  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (

  عدم التمييز

ومـع ذلـك، تعـرب    . ترى اللجنة أن إدراج مبدأ عدم التمييز يف الدسـتور ميثـل خطـوة إجيابيـة       - ٢٩
ة عن قلقها إزاء استمرار التمييز القائم يف الواقع ضد الفتيات وضـد فئـات معينـة مـن األطفـال،                     ـاللجن

الـرق واألطفـال    ال الذين يعيشون يف ظل الرق أو املنحدرين عن أسـالف عاشـوا يف ظـل                 وال سيما األطف  
  .الفقراء واأليتام

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن جتعل من مكافحـة التمييـز ضـد الفئـات الـضعيفة أولويـة                     - ٣٠
وتوصيها بوجه خاص بأن تضع برامج لتمكني الفتيـات مـن احلـصول علـى حقـوقهن بـدون                   . وطنية
وباإلضـافة إىل ذلـك،   . يز، وبأن تزيد الوعي بقيمة الطفلة بني مجيع أصحاب الـشأن واجملتمـع ككـل    متي

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ التدابري املناسـبة لـضمان التطبيـق العملـي لألحكـام الـيت                    
ـ   ٢دم التمييز واالمتثال التام للمادة      ـل مبدأ ع  ـتكف جية شـاملة   ة، وأن تعتمـد اسـتراتي     ـ من االتفاقي
ات الضعيفة أياً كان سـببه، وأن تبـذل جهـوداً خاصـة للقـضاء               ـد مجيع الفئ  ـ التمييز ض  ةـكافحمل

  .على الرق

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الـدوري القـادم معلومـات عمـا اختذتـه                     - ٣١
العمـل اللـذين اعتمـدمها      من تدابري وبرامج ذات صلة باالتفاقية من أجل متابعـة اإلعـالن وبرنـامج               
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 العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهيـة األجانـب ومـا يتـصل بـذلك       ٢٠٠١مؤمتر عام   
رقـم  ، مـع مراعـاة تعليـق اللجنـة العـام            ٢٠٠٩ ومؤمتر استعراض نتائج ديربـان لعـام         من تعصب 

  .بشأن أهداف التعليم) ٢٠٠١(١

  مصاحل الطفل الفضلى

قديرها جلهود الدولة الطـرف مـن أجـل إدراج مـصاحل الطفـل الفـضلى يف                 تعرب اللجنة عن ت     - ٣٢
بعض عمليات اختاذ القرار، ولكنها تعرب عن قلقها لعدم إدمـاج ذلـك صـراحة يف التـشريعات الوطنيـة                    

  .ولعدم اإلشارة إليه يف األحكام القضائية الوطنية

فـل الفـضلى رمسيـاً يف أجهـزة         توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف مراعاة مبدأ مصاحل الط           - ٣٣
 اإلشـارة إىل مـصاحل    إدراج) أ( القضائية والتنفيذية والتشريعية عن طريق مجلـة أمـور، منـها             اتالسلط

الطفل الفضلى يف التشريعات ويف غريها من اإلجراءات يف جماالت مثـل األطفـال يف حـاالت الطـالق،                   
ـ  ) ب(ومحاية األطفال، والتبين، وقضاء األحداث؛       تمال إجـراءات الـسلطة التنفيذيـة علـى         ضمان اش

  .إشارة إىل مبدأ مصاحل الطفل الفضلى وأن يكون القضاة على علم باالتفاقية وبانعكاساهتا

  احترام آراء الطفل

لجنة مع التقدير باجلهود الـيت بذلتـها الدولـة الطـرف إلعمـال مبـدأ احتـرام آراء                   له ا بينما تنوّ   - ٣٤
األطفال، فإهنا ال تزال يـساورها القلـق إزاء عـدم إتاحـة فـرص مناسـبة                 الطفل، وال سيما بإنشاء برملان      

ـ            لألطفال لإلعراب عن آرائهم، وألن املواقف اجملتمعية حتدّ        ا ـ من االعتبـار الـذي يـوىل آلراء األطفـال، مب
  .يف ذلك يف اجملتمع واملدارس وداخل األسرة، ويف اإلجراءات القضائية واإلدارية

عزز الدولـة الطـرف جهودهـا لـضمان إيـالء االعتبـار الواجـب آلراء                توصي اللجنة بأن ت     - ٣٥
األطفال يف اجملتمع واألسرة واملدارس وكفالـة حـق الطفـل يف أن ُيـستمع إىل آرائـه يف أي إجـراءات             

ويف هـذا الـسياق، تـشجع اللجنـة الدولـة           .  مـن االتفاقيـة    ١٢ه، عمالً باملادة    سقضائية وإدارية مت  
عتبار التوصيات اليت اعتمدهتا اللجنـة عقـب يـوم املناقـشة العامـة الـيت                الطرف على أن تضع يف اال     

كمـا توصـي اللجنـة الدولـة        .  حول موضوع حق الطفل يف أن ُيستمع إىل آرائه         ٢٠٠٦جرت يف عام    
  .الطرف بأن تكرر مبادرة برملان األطفال على الصعيدين اإلقليمي واحمللي

   احلقوق واحلريات املدنية- ٤
  )من االتفاقية) أ(٣٧ و١٧- ١٣و ٨ و٧املواد (

  الرق

ـ    ـبينم  - ٣٦  / أيلـول  ٣ املـؤرخ    ٠٤٢- ٢٠٠٧وراً إجيابيـاً يف سـن القـانون رقـم           ـا ترى اللجنة تط
.  الذي جيرِّم الرق، فهي تعرب عن قلقهـا إزاء عـدم تطبيـق هـذا القـانون تطبيقـاً فعـاالً            ٢٠٠٧سبتمرب  
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ىل اسـتمرار وجـود الـرق القـائم علـى الطبقـة             وتعرب اللجنة عن قلق بالغ إزاء التقارير الـيت تـشري إ           
االجتماعية، الذي له تأثري خاص على الفتيات العامالت يف اخلدمة املرتليـة وعلـى الفتيـان الـذين جيـربهم                    

وتعرب اللجنة عن قلـق خـاص إزاء عـدم تـوفر اخلـدمات الالزمـة لتحريـر                  . على التسول " املرابطون"
رسـات   اجملتمع، وإزاء عدم وجـود تـدابري لتثقيـف اجلمهـور مبما       األطفال ضحايا الرق وإعادة إدماجهم يف     

  .الرق التقليدية بصورة عامة

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيـع التـدابري الـضرورية الستئـصال الـرق، وبوجـه                    - ٣٧
كمـا تـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف          . خاص على ضمان حماسبة مرتكيب هذه املمارسات وفقاً للقانون        

فيذ استراتيجية وطنية ملكافحة الرق، تـشمل حتليـل أسـبابه اجلذريـة، واختـاذ التـدابري الفعالـة                   إىل تن 
وتوصـي  . لتحرير ضحاياه وتزويدهم بسبل التعايف النفسي االجتمـاعي وإعـادة إدمـاجهم يف اجملتمـع              

  . جترِّم الرقاللجنة الدولة الطرف بأن تنظم محالت خاصة للتوعية بالتشريعات اليت

  ملواليدتسجيل ا

 يف املائـة،    ٥٥ل تـسجيل املواليـد عنـد        ال تزال اللجنة يساورها القلق إزاء التدين الـشديد ملعـدّ            - ٣٨
وتعرب اللجنة عن قلق خـاص إزاء عـدم حتقـق أي تقـدم يف               . ٢٠٠١حيث ظل ثابتاً دون زيادة منذ عام        

كـل املؤسـسية الـيت تـضمن        هذا اجملال منذ االستعراض السابق، وإزاء عدم كفاية أنـشطة التوعيـة واهليا            
وتعرب اللجنة كذلك عن قلق من أن ارتفاع نسبة األطفال غـري املـسجلني عنـد الـوالدة                  . تسجيل املواليد 

  .هو األساس الذي يقوم عليه التمييز كما أنه يؤدي إىل الفقر

تعرب اللجنة جمدداً عن القلق الذي كانت قد أعربت عنـه يف االسـتعراض الـدوري الـسابق،                    - ٣٩
ث الدولة الطرف على تعزيز وزيادة تطوير التدابري القائمـة، وال سـيما املتعلقـة بالتوعيـة، لـضمان        وحت

وباإلضافة إىل ذلك، حتـث اللجنـة الدولـة الطـرف           . تسجيل مجيع األطفال املولودين يف إقليمها الوطين      
 وجمانيـة مـن     على إنشاء هياكل مؤسسية على مجيع الُصعد تكون االستفادة منـها إجباريـة وميـسورة              

أجل تطبيق نظام تسجيل املواليد تطبيقاً فعاالً، وذلـك مـثالً بإنـشاء وحـدات متنقلـة، وال سـيما يف                     
وتوصي اللجنـة الدولـة الطـرف بـأن         . املناطق الريفية والنائية ويف خميمات املشردين داخلياً والالجئني       

  .ف لتنفيذ هذه التوصياتتطلب مساعدة تقنية من اليونيسي

  البدنيةالعقوبة 

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما ينص عليه قانون العقوبات من جواز توقيـع العقوبـة البدنيـة، مبـا                      - ٤٠
وتالحظ اللجنة أن العقوبة البدنية حمظـورة يف املـدارس مبوجـب أمـر              . يف ذلك جلد األطفال وبتر أطرافهم     

  .اسع يف املدارس ويف األسرةاق ووزاري، غري أهنا تعرب عن قلقها إزاء استمرار ممارستها على نط

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنقح قانون العقوبات ليـنص صـراحة علـى حظـر العقوبـة                    - ٤١
البدنية مع إنفاذ هذا احلظر يف مجيع األوساط، مبا يف ذلك األسـرة واملـدارس ومراكـز رعايـة الطفـل                     

مـن اسـتخدام أشـكال بديلـة        كما توصي بأن تنظم الدولة الطرف محـالت توعيـة للتأكـد             . البديلة
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، ٢٨ مـن املـادة      ٢للتأديب حتفظ الكرامة اإلنسانية للطفل وتطابق أحكام االتفاقية، وال سـيما الفقـرة              
بشأن حـق الطفـل يف احلمايـة مـن العقوبـة البدنيـة              ) ٢٠٠٦(٨خذةً يف االعتبار التعليق العام رقم       آ

جنـة أيـضاً بـأن تطلـب الدولـة الطـرف            وتوصـي الل  . وغريها من ضروب العقوبة القاسية أو املهينة      
  .مساعدة تقنية من اليونيسيف بغية تنفيذ الربامج ذات الصلة يف البيئة املدرسية

   البيئة األسرية والرعاية البديلة- ٥
   ٢١- ١٩ و١١- ٩و) ٢ و١الفقرتان  (١٨ و٥املواد (

  ) من االتفاقية٣٩و) ٤الفقرة  (٢٧ و٢٥و

  البيئة األسرية

زاء عـدم كفايـة بـرامج      قلقها إزاء ارتفاع عدد األسر الضعيفة بـسبب الفقـر وإ           تعرب اللجنة عن    - ٤٢
  .دعم األسرة

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري لضمان ختـصيص الـدعم املـايل املناسـب وغـريه                    - ٤٣
وتوصـي اللجنـة علـى وجـه        . من الدعم للربامج اليت تساعد الوالدين على االضـطالع مبـسؤولياهتما          

  .ص بأن تتيح الدولة الطرف برامج دعم فعلية لألطفال الذين يعيشون يف كنف أسر ضعيفةاخلصو

  مسؤوليات الوالدين

تعرب اللجنة عن قلقها من أن تطليق الزوجـة وتعـدد الزوجـات ال يـزاالن ضـمن املمارسـات                      - ٤٤
  .ى حقوق الطفلالشائعة، مبا هلما من تأثريات ضارة عل

 على مراجعـة تـشريعاهتا وبراجمهـا وسياسـاهتا مـن أجـل تعزيـز                حتث اللجنة الدولة الطرف     - ٤٥
كما تدعو اللجنة الدولـة الطـرف إىل إلغـاء تطليـق            . املشاركة املتساوية للوالدين يف حتمل املسؤوليات     

الزوجة، وعدم تشجيع تعدد الزوجات وذلك بتطبيق تدابري قانونيـة وإداريـة وتنظـيم محـالت توعيـة                  
  .ال، وتعزيز االقتصار على زوجة واحدة كخيار للزوجنيبآثاره الضارة على األطف

  األطفال احملرومون من رعاية الوالدين

تالحظ اللجنة املعلومات اليت تشري إىل إجـراء استقـصاءات حلالـة أطفـال الـشوارع، غـري أهنـا                 - ٤٦
 وإزاء  تعرب عن قلقها إزاء نقص البيانات الدقيقة عـن عـدد األطفـال احملـرومني مـن رعايـة الوالـدين،                    

  . احملدودة لسبل الرعاية البديلةاإلتاحة

 وهي تراعـي التوصـيات الـيت أصـدرهتا اللجنـة إثـر             ،توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف       - ٤٧
، مـا يلـزم مـن       )CRC/C/153انظـر   (يوم املناقشة العامة بشأن األطفال احملرومني من رعاية والـديهم           

 رعاية الوالدين وتلبية احتياجـاهتم مـع التركيـز علـى مجلـة              تدابري حلماية حقوق األطفال احملرومني من     
  :أمور، منها ما يلي
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حتسني املساعدة املقدمة لألسر املمتدة اليت ترعـى األطفـال الـذين تـويف أبـواهم مـن                    )أ(  
   واألسر اليت يعيلها أطفال؛،جراء اإلصابة مبرض اإليدز

يـة األسـرية املتاحـة لألطفـال        زيادة تعزيز ودعم أشـكال الرعايـة البديلـة كالرعا           )ب(  
  ية؛احملرومني من رعاية الوالدين، بغية تقليل االعتماد على الرعاية املؤسس

توفري التدريب للموظفني العاملني يف مؤسسات الرعاية البديلـة ومتكـني األطفـال مـن                 )ج(  
  الوصول إىل آليات الشكوى؛

  ى أساس قواعد مستقرة؛ة مالئمة علرصد مرافق الرعاية البديلة بصورة دوري  )د(  
  .جتميع بيانات من أجل إجراء تقييمات لسياسات الرعاية البديلة  )ه(  

  الكفالة

تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف تطبق نظام الكفالة املستند إىل الـشريعة، واملنـصوص عليـه أيـضاً                    - ٤٨
غـري أن اللجنـة تعـرب    . يلـة  من االتفاقية بوصفه شكالً من أشكال الرعايـة البد        ٢٠ من املادة    ٣يف الفقرة   

  .عن أسفها لنقص املعلومات املتاحة عن اللوائح املطبقة على هذا الشكل من أشكال الرعاية البديلة

توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة وضع وتنفيـذ تـدابري تـشريعية وغريهـا مـن التـدابري                     - ٤٩
الرعايـة البديلـة املالئمـة،      والسياسات واإلجراءات لضمان حصول األطفال، عنـد االقتـضاء، علـى            

وُتفَضل أن تكون لدى أفراد األسرة املقربني أو األسرة املمتدة أو يف ظـل نظـام كفالـة حيتـرم أحكـام                      
وتشدد اللجنـة علـى أن نظـام الكفالـة ينبغـي            . ٢١ و ٢٠االتفاقية احتراماً كامالً، وال سيما املادتني       

  .م التمييزمبا يف ذلك احلق يف عدأال يؤثر على حقوق الطفل، 

  إيذاء األطفال وإمهاهلم

تالحظ اللجنة إدراج أحكام تتعلق بإيذاء األطفـال يف القـانون اجلنـائي، ولكنـها تأسـف لعـدم                     - ٥٠
  . الدولة الطرف عن إيذاء األطفالورود معلومات كافية يف تقرير

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ٥١

  إيذاء األطفال وإمهاهلم؛مة ملنع اختاذ مجيع التدابري الالز  )أ(  
إنشاء آليات فعالة لتلقي الشكاوى املتـصلة حبـاالت إيـذاء األطفـال ورصـدها عـن                   )ب(  

 مـرتكيب   حبـق ، عنـد االقتـضاء،      ةمباشرة املالحقـة القـضائي    طريق مجع البيانات عنها والتحقيق فيها و      
  ؛تلك األفعال بأسلوب يراعي مشاعر الطفل ويضمن احلفاظ على خصوصية الضحية

تقدمي ما يلزم من الدعم النفسي وأشكال الـدعم األخـرى لألطفـال ضـحايا اإليـذاء                   )ج(  
  اجلنسي وغريها من اإلساءات من أجل تعافيهم بالكامل وإعادة اندماجهم يف اجملتمع؛
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االضطالع حبمالت تثقيفية وقائية عامة بشأن ما يترتـب علـى إيـذاء الطفـل وإسـاءة                   )د(  
  معاملته من آثار؛

وضع اللمسات األخرية على خطـة العمـل الوطنيـة بـشأن العنـف والتجـاوزات يف                   )ه(  
  حق األطفال واعتماد تلك اخلطة؛

  . من جهات معينة، منها اليونيسيفالتماس املساعدة التقنية  )و(  

  األمم املتحدة بشأن، العنف ضد األطفالمتابعة دراسة 

توصـي اللجنـة     ة بـشأن العنـف ضـد األطفـال        اليت أجرهتا األمم املتحد   دراسة  الباإلشارة إىل     - ٥٢
  :الدولة الطرف مبا يلي

اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ توصيات دراسة األمـم املتحـدة بـشأن العنـف ضـد                   )أ(  
، مع مراعاة النتائج والتوصيات املنبثقة عـن املـشاورة اإلقليميـة لبلـدان غـريب                )A/61/299(األطفال  

وبـصفة خاصـة، توصـي اللجنـة        . ٢٠٠٥مـايو   / أيـار  ٢٥و ٢٤ي  يـوم  أفريقيا اليت أجريت يف مايل    
  : الدولة الطرف بأن تويل اهتماماً خاصاً للتوصيات التالية

  حظر مجيع أشكال العنف ضد األطفال؛  ‘١‘
  ؛  الوطين واحملليواإلجراءات على الصعيدينات تعزيز االلتزام  ‘٢‘
  تعزيز قيم نبذ العنف وإذكاء الوعي؛  ‘٣‘
  قدرة مجيع من يعملون مع األطفال ومن أجلهم؛تعزيز   ‘٤‘
  .ضمان املساءلة وإهناء اإلفالت من العقاب  ‘٥‘

ات الدراسة كأداة الختاذ إجـراءات باالشـتراك مـع اجملتمـع املـدين              ـاستخدام توصي   )ب(  
وال سيما إشراك األطفال، لضمان محاية مجيع األطفال مـن مجيـع أشـكال العنـف اجلـسدي واجلنـسي            

 وسـوء    إىل اختاذ إجراءات ملموسة وحمددة مبهلة زمنيـة ملنـع أشـكال العنـف               والسعي حثيثاً  والنفسي،
  املعاملة هذه والتصدي هلا؛

طلب التعاون التقين يف هذا الصدد من املمثـل اخلـاص لألمـني العـام املعـين مبـسألة                     )ج(  
نظمـة الـصحة    العنف ضد األطفال، واليونيسيف، ومفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان، وم              

العاملية، ووكاالت أخرى ذات صلة، من بينها منظمة العمل الدولية، ومنظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة                  
، ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين              )اليونسكو(والعلم والثقافة   

  .شركاء من املنظمات غري احلكوميةباملخدرات واجلرمية، فضالً عن ال
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    الصحة والرعاية األساسيتان - ٦
  )من االتفاقية) ٣- ١الفقرات  (٢٧ و٢٦ و٢٤ و٢٣و) ٣الفقرة  (١٨ و٦املواد (

  األطفال املعوقون

 ميثـل خطـوة      قيام الدولة الطرف بوضع سياسة وطنيـة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة            أنترى اللجنة     - ٥٣
غري أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء عدم كفاية التدابري الرامية إىل توسـيع نطـاق التغطيـة بأنـشطة                    . إجيابية

  .املساعدة والتأهيل لتشمل مجيع األطفال املعوقني، وال سيما يف املناطق الريفية والنائية

كـافؤ  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي قواعد األمم املتحـدة املوحـدة بـشأن حتقيـق ت                  - ٥٤
، والتوصيات الـيت أصـدرهتا اللجنـة يف يـوم املناقـشة             )٤٨/٩٦قرار اجلمعية العامة    (الفرص للمعوقني   

  :، وبأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة من أجل حتقيق ما يلي)١٩٩٧(العامة بشأن األطفال املعوقني 

م اخلاصـة   مواصلة التوعية بقضايا األطفال املعوقني، مبـا يـشمل حقـوقهم واحتياجـاهت              )أ(  
  وإمكاناهتم، بغية تغيري التحيز املنتشر ضدهم؛

مجع البيانات اإلحصائية املفصلة املالئمة عن األطفـال املعـوقني واسـتخدامها يف وضـع                 )ب(  
سياسات وبرامج لتعزيز تكافؤ الفرص بينهم وبـني اآلخـرين يف اجملتمـع، مـع إيـالء اعتبـار خـاص                     

  ئية من البلد، وللفروق اجلنسانية؛لألطفال الذين يعيشون يف املناطق النا
متكني األطفال املعوقني من احلصول علـى اخلـدمات االجتماعيـة والـصحية املالئمـة،                 )ج(  

  وكذلك على التعليم اجليد؛
ـ    ـضم  )د(   م للمهنـيني العـاملني مـع األطفـال املعـوقني ومـن             ـان توفري التدريب املالئ

ة واملعلمــني ـ واجملــاالت ذات الــصلني الطبــينساعديأجلــهم، كالعــاملني يف املهــن الطبيــة واملــ
  واألخصائيني االجتماعيني؛

  .النظر يف التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري  )ه(  

  الصحة واخلدمات الصحية

لعمـر  تنوه اللجنة باالخنفاض الذي حتقق يف معدالت وفيات الرُّضَّع واألطفـال دون اخلامـسة مـن ا                  - ٥٥
 ألن، و  ال تـزال مرتفعـة للغايـة       هـذه املعـدالت   ألن  ق بـالغ    ـة؛ غري أهنا تعرب عن قل     ـووفيات األموم 

وتنـوه اللجنـة أيـضاً بالتحـسن احملـرز      . سوء التغذية املزمنيعانون  يف املائة من أطفال موريتانيا  ٣٥حوايل  
مع ذلـك، تعـرب اللجنـة عـن أسـفها      و. يف زيادة التغطية خبدمات التلقيح ضد األمراض اليت ميكن اتقاؤها   

إزاء تذبذب امليزانية املخصصة للقطاع الصحي، وتالحـظ أن ذلـك يعـوق اإلعمـال التـدرجيي للحـق يف                    
وتعرب اللجنة عـن قلقهـا إزاء تركـز املرافـق الطبيـة بـصورة               . ميكن بلوغه صحي  التمتع بأعلى مستوى    

  .ن الريف إىل املرافق الصحيةأساسية يف املناطق احلضرية، مما حيول دون وصول بعض سكا
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توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة امليزانية املخصـصة للرعايـة الـصحية عـن طريـق تـدعيم          - ٥٦
برامج الرعاية الصحية مبوارد مالية كافية خمصصة هلـذا الغـرض، مـع إيـالء اعتبـار خـاص وعاجـل                     

وتوصـي  .  األمـراض الـسارية واملالريـا      ملعدالت الوفيات، والتغطية بالتلقيح، واحلالة التغذوية، ومعاجلة      
لفجـوة بـني الريـف واحلـضر، وأن        لاللجنة على وجه التحديد بأن تويل الدولة الطرف اهتماماً خاصـاً            

كمـا تالحـظ اللجنـة مـع        . توجه املخصصات املالية للتصدي للتفاوت يف جمال احلصول على اخلدمات         
 مـن التقاليـد     يف الدولـة الطـرف، انطالقـاً      التقدير ارتفاع معدالت الرضاعة الطبيعية بـشكل عـام          

وللمحافظة على استمرار هذا املعدل املرتفع، توصـي اللجنـة الدولـة الطـرف بـأن تعتمـد                  . السائدة
  .املدونة الدولية لتسويق بدائل لنب األم

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

 قدمتها الدولة الطرف بشأن اعتبار مكافحـة فـريوس نقـص املناعـة              ترحب اللجنة باملعلومات اليت     - ٥٧
غـري أن   . اإليدز إحدى األولويات الصحية، واستمرار التعـاون مـع اليونيـسيف يف هـذا الـصدد               /البشرية

، تعرب عـن قلقهـا إزاء ازديـاد هـذا املعـدل،       منخفضمعدل اإلصابة بالفريوسأن اللجنة، على الرغم من   
فـريوس نقـص    لإلصـابة ب   يف املناطق احلضرية، وال سيما الفتيات املراهقـات، عرضـة            وتالحظ أن األطفال  

كما تعرب اللجنة عـن قلقهـا إزاء عـدم كفايـة خـدمات معاجلـة الفريوسـات                  . اإليدز/املناعة البشرية 
القهقرية وخدمات الوقاية من انتقال العدوى مـن األم إىل الطفـل؛ وكـذلك إزاء عـدم كفايـة خـدمات                     

  .ملالية املخصصة لتدابري الوقايةواملشورة؛ وإزاء النقص العام يف االعتمادات ااالختبار 

اإليـدز  /بشأن فريوس نقـص املناعـة البـشرية       ) ٢٠٠٣(٣باإلشارة إىل تعليق اللجنة العام رقم         - ٥٨
وحقوق الطفل، واملبادئ التوجيهية الدولية املتعلقة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية ومـرض اإليـدز                  

  :إلنسان، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يليوحقوق ا

اإليـدز تنفيـذاً كـامالً      /تنفيذ سياسة شاملة للوقاية من فريوس نقص املناعـة البـشرية            )أ(  
  فعاالً مع استهداف املناطق والفئات األكثر ضعفاً بالطريقة املالئمة؛

يـدز بوسـائل    اإل/تعزيز جهودها الرامية إىل مكافحة فـريوس نقـص املناعـة البـشرية              )ب(  
  منها محالت التوعية؛

كفالة سبل احلصول على خدمات االختبـار واملـشورة الـسرية الـيت تراعـي مـشاعر                   )ج(  
  الطفل، دون اشتراط موافقة الوالدين؛

تعزيز وتوسيع جهودها وخدماهتا الرامية إىل الوقاية من انتقـال فـريوس نقـص املناعـة                  )د(  
املـشورة إىل مجيـع األمهـات املـصابات بفـريوس نقـص املناعـة               البشرية من األم إىل الطفل؛ وتقدمي       

البشرية، وهي تشمل تقـدمي معلومـات عامـة عـن خمـاطر وفوائـد خيـارات الرضـاعة املختلفـة،                     
  وتوجيهات حمددة الختيار أنسبها حلالتهن، مبا يف ذلك الرضاعة الطبيعية؛
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ييـز ضـد األطفـال املـصابني     وضع إطار قانوين واستراتيجية حلماية األطفال ومنـع التم       )ه(  
  اإليدز؛/أو املتأثرين بفريوس نقص املناعة البشرية

طلب املساعدة الدولية يف هذا الـصدد مـن هيئـات، منـها برنـامج األمـم املتحـدة                     )و(  
  .اإليدز، واليونيسيف/املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية

  صحة املراهقني

انظـر  (الـواردة يف ردود الدولـة الطـرف علـى قائمـة املـسائل               بينما تالحظ اللجنة املعلومات       - ٥٩
CRC/C/MRT/Q/2/Add.1(              ـ ـ  شواغ، فهي تعرب عن قلقها إزاء عدم إيـالء االهتمـام الكـايف ل ة صحل ال

وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء افتقـار املـراهقني، وال سـيما الفتيـات، إىل الـوعي بـسبل                    . اإلجنابية
  .لة باالتصال اجلنسي ومبخاطر احلمل يف سن مبكرةالوقاية من العدوى املنقو

ا يلي، مـع مراعـاة تعليـق اللجنـة العـام            ـرف مب ـة الط ـوم الدول ـة بأن تق  ـتوصي اللجن   - ٦٠
  :بشأن صحة املراهقني ومنوهم يف سياق اتفاقية حقوق الطفل) ٢٠٠٣(٤رقم 

ة والعمـل،   إعداد دراسة شاملة لتقيـيم طبيعـة ونطـاق مـشاكل املـراهقني الـصحي                )أ(  
مبشاركة املراهقني، واالستناد إىل تلك الدراسة يف وضـع سياسـات وبـرامج صـحية للمـراهقني، مـع                   

ـ   ـه خ ـالتركيز بوج  ة مـن حـاالت احلمـل يف سـن مبكـرة، واألمـراض املنقولـة        ـاص على الوقاي
  باالتصال اجلنسي؛

  ضمان حتسني التثقيف بالصحة اجلنسية واإلجنابية يف املدارس؛  )ب(  
تعزيز اخلدمات يف جمـال الـصحة اإلجنابيـة وجعـل هـذه اخلـدمات معلومـة لـدى                     )ج(  

  .املراهقني ويف متناوهلم

  املمارسات التقليدية الضارة

 ٢٠٠٥ديـسمرب   / كـانون األول   ٥ املـؤرخ    ٢٠٠٥/٠١٥بينما تالحظ اللجنـة أن القـانون رقـم            - ٦١
هـا إزاء عـدم إنفـاذ هـذا احلظـر يف            جيرم عملية تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، فهي تعـرب عـن قلق           

كما تعرب اللجنة عن قلق بالغ إزاء استمرار ارتفاع معدل هذه املمارسـة، حيـث تـؤثر يف حـوايل                    . الواقع
وتعرب اللجنة كـذلك عـن قلقهـا إزاء اسـتمرار ظـاهرة الـزواج               .  يف املائة من الفتيات يف موريتانيا      ٧٠

  .)التسمني (بارياملبكر واستمرار تعرض الفتيات لإلطعام اإلج

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيـز جهودهـا الراميـة إىل إنفـاذ احلكـم املتعلـق                     - ٦٢
كمـا  . بتجرمي ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، وضمان تطبيق هـذا احلكـم يف مجيـع الظـروف                

ويه األعـضاء التناسـلية     توصي بوضع استراتيجية فعالة ملنع املمارسات التقليدية الـضارة، ومنـها تـش            
، وذلك بصورة شـاملة وبالتـشاور مـع اجملتمـع           )التسمني (لإلناث، والزواج املبكر، واإلطعام اإلجباري    

كما ينبغي تعميم محالت التوعيـة باآلثـار الـسلبية لتلـك املمارسـات علـى صـحة األطفـال               . املدين
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واسـتهداف مجيـع   مـاً منـهجياً ومتـسقاً    تعميواحترامهم لذاهتم، وال سيما الطفلة وأسرهتا املـستقبلية،        
. التقليديـة والدينيـة   اجملتمعيـة   شرائح اجملتمع مبا يف ذلك خمتلف الفئات االجتماعية الثقافية والقيـادات            

. دعم لألسر اليت ترفض ممارسـة عمليـة تـشويه األعـضاء التناسـلية لفتياهتـا               الوافز و احلوينبغي تقدمي   
 الطرف، عند االقتضاء، تـدريباً بـديالً ملـن ميارسـون عمليـات              وتوصي اللجنة كذلك بأن تقدم الدولة     

وينبغـي  . تشويه األعضاء التناسلية لإلناث ودعم هؤالء األشخاص ليجـدوا مـصادر جديـدة للـدخل              
وتوصـي اللجنـة الدولـة      . ختصيص موارد كافية للتدابري املذكورة أعاله، وال سيما يف املنـاطق الريفيـة            

  .سيف من أجل التصدي هلذه الشواغلتقنية من اليونيالطرف بالتماس املساعدة ال

  مستوى املعيشة

وتعرب اللجنة عـن قلقهـا إزاء انتـشار الفقـر           . تقر اللجنة بأن موريتانيا هي أحد أقل البلدان منواً          - ٦٣
يف الدولة الطرف وارتفاع عدد األطفال الذين ال يتمتعـون بـاحلق يف مـستوى معيـشي مناسـب، مبـا يف                      

  .لى الغذاء ومياه الشرب النقية والسكن الالئق والصرف الصحي والتعليمذلك احلصول ع

 مـن االتفاقيـة، علـى تعزيـز         ٢٧ و ٤توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل، وفقاً للمـادتني            - ٦٤
 كافيـة لتـوفري      وماليـة  مساعيها يف جمال التنسيق وتقوية جهودها الرامية إىل ختـصيص مـوارد بـشرية             

ادية، مع التركيز بصفة خاصة على أشد األسـر معانـاة مـن التـهميش واحلرمـان،                 الدعم واملساعدة امل  
ويف هـذا الـصدد، توصـي اللجنـة بـأن تـويل الدولـة               . وضمان حق الطفل يف مستوى معيشي الئق      

واحتياجاهتم أولوية خاصة عند صياغة خطط التنميـة الوطنيـة وتنفيـذها، وبـأن               الطرف حقوق األطفال  
ية احلد من الفقر على منظور قوي حلقـوق الطفـل، وال سـيما يف جمـايل الـصحة                   تشتمل ورقة استراتيج  

 وهـدفها القـضاء علـى       ي كذلك بأن تنتهج الدولة الطرف سياسة حمورهـا األطفـال          ـوتوص. والتعليم
  .فقر األطفال

   األنشطة التعليمية والترفيهية والثقافية - ٧
  ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨املواد (

   ذلك التدريب املهين والتوجيهالتعليم، مبا يف

 الذي حيـدد مـدة التعلـيم االبتـدائي اإللزامـي بـست              ٠٥٤- ٢٠٠١ترحب اللجنة بالقانون رقم       - ٦٥
ـ                ة الوطنيـة   سياسسنوات، وتنوه بزيادة الدولة الطرف للميزانية املخصـصة لقطـاع التعلـيم، وكـذلك بال

غـري أن   .  معدالت حمـو األميـة بـني الفتيـات         وباجلهود اليت تبذهلا من أجل حتسني     الصغرى   ةلوطفللتنمية ا 
 كمـا تعـرب عـن قلقهـا         .اللجنة تعرب عن قلقها إزاء عدم ضمان التعليم االبتدائي اجملاين جلميع األطفـال            

. إزاء ارتفاع معدالت األمية وال سيما بني الفتيات، وإزاء التفاوت بني األقـاليم يف احلـصول علـى التعلـيم                   
ا إزاء اخنفـاض معـدالت االلتحـاق باملـدارس الثانويـة، وارتفـاع عـدد                وتعرب اللجنة كذلك عن قلقه    

 وعـدم   ،لتـدريب املهـين   قلة املـوارد املرصـودة ل     التالميذ املتسربني من التعليم، واكتظاظ فصول الدراسة، و       
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وأخـرياً، تـشعر اللجنـة     . التعلـيم مـستوى    ءةارد، و ية املتاحة املدرساملرافق  كفاية عدد املدرسني املدربني، و    
  .بالقلق إزاء عدم كفاية عملية رصد املدارس، وال سيما مدارس تعليم القرآن

بـشأن  ) ٢٠٠١(١توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي، مع مراعاة تعليق اللجنـة العـام رقـم                  - ٦٦
  :أهداف التعليم

، واختـاذ   )بـدون رسـوم خفّيـة     (ضمان جمانية التعليم االبتدائي وسهولة االلتحاق بـه           )أ(  
   الالزمة للتأكُّد من تسجيل مجيع األطفال يف التعليم االبتدائي؛التدابري

مواصلة زيادة اإلنفاق العام على التعلـيم، وال سـيما التعلـيم االبتـدائي، مـع إيـالء                    )ب(  
اهتمام خاص لتحسني إمكانية احلصول علـى التعلـيم ومعاجلـة أوجـه التفـاوت يف التمتُّـع بـاحلق يف               

   االقتصادية واالنتماء اإلثين واإلقليمي؛-  اجلنس والفوارق االجتماعية التعليم القائمة على أساس
ع التركيز علـى اإلنـاث، وحتـسني املرافـق املدرسـية            ـد من املعلمني، م   ـتدريب املزي   )ج(  

ال سيما ما يتعلق باملياه والصرف الصحي، وإنشاء مرافق خاصة لكل مـن الفتيـان والفتيـات، وخاصـة                   
  يف املناطق الريفية؛

تعزيز جهودها الرامية إىل حتسني معدالت بقاء األطفـال يف التعلـيم، باختـاذ إجـراءات                  )د(  
  إضافية لتحسني ورصد نوعية التعليم؛

بذل مزيد من اجلهود لضمان حـصول الفئـات الـضعيفة، ومنـها األطفـال الفقـراء                   )ه(  
رقيـق،  الون مـن سـاللة      وأطفال الشوارع، واألطفال َخَدم املنـازل، واليتـامى، واألطفـال املنحـدر           

اإليـدز،  /أو املـصابون بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية          /وواألطفال املعوقون، واألطفـال املتـأثرون       
واألطفال الالجئون واملهاجرون، واألطفال املقيمون يف منـاطق نائيـة وريفيـة، علـى فـرص االلتحـاق                

ئات، وذلك بطـرق شـىت مـن بينـها          بالتعليم غري النظامي اجليد والقابل للتكيف مع احتياجات هذه الف         
  التصدي ملسألة التكاليف غري املباشرة واخلفّية للتعليم املدرسي؛

زيادة توسيع نطاق مرافق التعليم قبـل املدرسـي املـزّودة مبعلمـني مـؤهلني، وبـذل                   )و(  
  حماوالت خاصة إلحلاق أطفال الفئات الضعيفة والبعيدة عن املدارس هبذه املرافق يف سن مبكِّرة؛

ا يف ذلك تـدريب األطفـال الـذين تركـوا املدرسـة قبـل               ـتعزيز التدريب املهين، مب     )ز(  
  إهناء الدراسة؛

ضمان اتباع املدارس القرآنية مناهج مقارِبة ملناهج التعلـيم النظـامي ومتوافقـة معهـا،                 )ح(  
ـ             وإنـشاء آليـات    . ةوضمان التكامل والدعم املتباَدل بني املدارس االبتدائية العاديـة واملـدارس القرآني

الـصحة،  (لتحسني فرص حصول تالميذ املـدارس القرآنيـة علـى اخلـدمات االجتماعيـة األساسـية                 
  ؛)والتعليم االبتدائي، ومياه الشرب، والنظافة الصحية، واحلماية

  إدراج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية؛  )ط(  
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واليونيـسيف، وال سـيما لتحـسني إمكانيـة         طلب املساعدة التقنيـة مـن اليونـسكو           )ي(  
  .حصول الفتيات على التعليم

   تدابري احلماية اخلاصة- ٨
  ))د(- )ب(الفقرات  (٣٧ و٤٠ و٣٩ و٣٨ و٣٠ و٢٢املواد (

  ) من االتفاقية٣٦- ٣٢و

  األطفال الالجئون

الـزمن،  تنوِّه اللجنة جبهود الدولة الطرف يف تسوية حالة َمن تعّرضـوا للنفـي منـذ عقـدين مـن                      - ٦٧
غري أن اللجنة ُتعـرب عـن قلقهـا لعـدم اعتمـاد أو تنفيـذ اسـتراتيجية                  . وتيسري عودة الالجئني وأُسرهم   

وتالحظ اللجنة اسـتمرار وجـود حتـديات معينـة أمـام حـصول هـؤالء                . شاملة حىت اآلن لعودة هؤالء    
  .األطفال على التعليم

  :حتث اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي  - ٦٨

تعزيز جهودها الرامية إىل تيـسري عـودة الالجـئني وأُسـرهم، باعتمـاد اسـتراتيجية                   )أ(  
شاملة وطويلة األجل إلعادة إدماج العائدين يف اجملتمع تضمن من مجلـة أمـور إدمـاج األطفـال، مبـن                    

  فيهم غري املتحدثني بالعربية، يف نظام التعليم املوريتاين؛
  . املتعلقة مبركز األشخاص عدميي اجلنسية١٩٥٤ النظر يف التصديق على اتفاقية عام  )ب(  

ُتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير اليت تشري إىل إسـاءة معاملـة أطفـال الالجـئني واملهـاجرين                   و  - ٦٩
  .العابرين ملوريتانيا

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمـة لـضمان محايـة األطفـال الالجـئني                    - ٧٠
حكام القانون الدويل حلقوق اإلنسان وقانون الالجئني، مع مراعـاة تعليـق اللجنـة العـام رقـم                  وفقاً أل 

وحتـث  . بشأن معاملة األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم خـارج بلـدهم املنـشأ             ) ٢٠٠٥(٦
اللجنة الدولة الطرف بوجه خاص على ضـمان تلقّـي األطفـال غـري املـصحوبني للحمايـة والرعايـة                    

  .حية والتعليمالص

  األطفال يف الرتاعات املسلحة

 أدىن لسن التجنيد؛ غري أهنـا تأسـف جلـواز قيـام             اً سنة حد  ١٨ترحب اللجنة بتحديد القانون سن        - ٧١
  . سنة حبسب تقديرها١٦وزارة الدفاع بتخفيض سن التجنيد إىل 
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  : اللجنة الدولة الطرف مبا يليوصيت  - ٧٢

 سـنة يف مجيـع الظـروف، عمـالً          ١٨نيـد العـسكري إىل      رفع احلد األدىن لسن التج      )أ(  
  بامليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه؛

بإشــراك األطفــال يف الرتاعــات املتعلــق التــصديق علــى الربوتوكــول االختيــاري   )ب(  
  .املسلحة، ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  أطفال الشوارع

. م توثيق حالة األطفال الـذين يعيـشون أو يعملـون يف الـشوارع             تعرب اللجنة عن أسفها إزاء عد       - ٧٣
كما تعرب عن قلقها إزاء نقص املعلومات عن التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف مـن أجـل حتديـد هـؤالء                     

وتعرب اللجنة عن قلقها بوجه خاص إزاء االفتقـار إىل سـبل محايـة طـالّب املـدارس                  . األطفال ومحايتهم 
  .على التسوُّل يف أوضاع شبيهة بالرق" املرابطون"ُيجربهم القرآنية الذين 

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ٧٤

االضطالع بتقييم منـهجي لوضـع أطفـال الـشوارع، وال سـيما طـالّب املـدارس                   )أ(  
القرآنية، بغية احلصول على صورة دقيقة لألسـباب اجلذريـة هلـذه الظـاهرة، وحجمهـا، وارتباطهـا                  

، والعقوبة البدنيـة، واالسـتغالل، واالفتقـار إىل املـسؤولية           "نياملرابط"خرى مثل الفقر، ووضع     بعوامل أ 
  األبوية، وعدم تيسُّر الوصول إىل املدارس واملرافق الصحية؛

وضع استراتيجية شاملة تتصدى لألسباب اجلذرية لظـاهرة أطفـال الـشوارع، وحتـدِّد                )ب(  
 أهدافاً سنوية للحد من عددهم، ولتخـصيص مـوارد مناسـبة، مـع              تدابري الوقاية واحلماية منها، وتضع    

  تنفيذ هذه االستراتيجية مبشاركة فعالة من أطفال الشوارع أنفسهم؛
دعم برامج مجع مشل األسرة أو غريها مـن بـرامج الرعايـة البديلـة، مبـشاركة فعالـة                   )ج(  

  ى؛الفضلالطفل من األطفال أنفسهم، على أن ختدم هذه الربامج مصلحة 
ـ  فالطأضمان انتظام     )د(   يف الدراسـة وتزويـدهم خبـدمات الرعايـة الـصحية           شوارع   ال

  املناسبة واملأوى والغذاء، مع مراعاة االحتياجات اخلاصة لكل من الفتيان والفتيات؛
املعاجلة الفورية لوضع طالّب املـدارس القرآنيـة، بغيـة القـضاء التـام علـى ظـاهرة                    )ه(  

 دول مـن غـرب أفريقيـا للتـصدي          ١٠ع مراعاة االتفاق الدويل الذي أبرمتـه        التسوُّل يف الشوارع، م   
  هلجرة طالب املدارس القرآنية؛

التماس الدعم من املنظمات غري احلكومية وغريها مـن املنظمـات، مـع وضـع مبـادئ                   )و(  
  .توجيهية واضحة للعمل يف هذا اجملال
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   مبا يف ذلك عمل األطفال،االستغالل االقتصادي

رب اللجنة عن قلقها إزاء املعلومات اليت تشري إىل انتـشار ظـاهرة عمـل األطفـال، وال سـيما                    تع  - ٧٥
وتعرب اللجنة عن قلق خـاص إزاء وضـع الفتيـات العـامالت يف اخلدمـة املرتليـة يف            . يف القطاع الزراعي  

الفعالـة  ظروف استغاللية شبيهة بالرق، وإزاء نقص التوثيـق الـشامل لظـاهرة عمـل األطفـال والتـدابري        
املتَّخذة لضمان محاية األطفال من االستغالل االقتصادي ومن أسـوأ أشـكال عمـل األطفـال، ولتمكينـهم                  

وتعرب اللجنة عن أسـفها إزاء الغمـوض الـذي يكتنـف احلـد األدىن لـسن                 . من التمتع حبقهم يف التعليم    
ي الـسابق الـيت تـشري إىل        ات املقدمة خالل االسـتعراض الـدور      ـرف، برغم املعلوم  ـالعمل يف الدولة الط   

  . سنة١٦أنه 

  :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  - ٧٦

وضع وتنفيذ دراسة تقييمية شاملة وخطة عمـل، بـدعم مـن منظمـة العمـل الدوليـة           )أ(  
واليونيسيف واملنظمات غري احلكومية، من أجل منع عمل األطفـال ومكافحتـه، وال سـيما الستئـصال                 

   الرق؛أسوأ أشكال العمل، مثل
ضمان امتثال التشريعات الوطنية امتثاالً كامالً التفاقييت منظمـة العمـل الدوليـة رقـم                 )ب(  
 بـشأن حظـر أسـوأ أشـكال عمـل األطفـال        ١٨٢، ورقـم    الستخدام بشأن احلد األدىن لسن ا     ١٣٨

  واإلجراءات الفورية للقضاء عليه، اللتني صّدقت عليهما الدولة الطرف؛
 للتوعية على النطاق الوطين من أجل القـضاء علـى عمـل األطفـال،               بدء تنفيذ برنامج    )ج(  

وضمان دعم اُألسر بغية محاية وتعزيز حقـوق مجيـع األطفـال، وال سـيما للحـصول علـى التعلـيم                     
األساسي اجملاين والتحرُّر من االستغالل االقتصادي ومـن أداء أي عمـل قـد يـضر بـالنمو البـدين أو                     

وتوصي اللجنـة بـإيالء اهتمـام خـاص وتـوفري           . ي أو االجتماعي للطفل   العقلي أو الروحي أو األخالق    
  احلماية خلََدم املنازل، الذين معظمهم من الفتيات؛

انظـر الفقـرة    (٢٠٠١عالوة على ذلك، ُتكرر اللجنة توصيتها الـيت قدمتـها يف عـام             )د(  
ل احلـد األدىن لـسن      وتدعو فيها الدولـة الطـرف إىل أن ُتعـدِّ         ) CRC/C/15/Add.159 من الوثيقة    ٢٢

  . عاما١٦ً، على أن يكونا الستخداماستكمال التعليم اإللزامي حبيث يتناسب مع احلد األدىن لسن ا

  األطفال وبيع األطفالباالتِّجار 

 املتعلق مبكافحة االتِّجـار باألشـخاص، فهـي تعـرب           ٢٠٠٣بينما تنوِّه اللجنة باعتماد تشريع عام         - ٧٧
وتعرب اللجنـة أيـضاً عـن قلقهـا إزاء          . عمليات االتِّجار باألطفال وبيع األطفال    عن قلقها إزاء عدم توثيق      

التقارير اليت تشري إىل بيع األطفال الستخدامهم يف سباقات اهلُُجـن وبيـع الفتيـات الـصغريات كزوجـات                   
عالوة على ذلك، تعرب اللجنـة عـن قلقهـا إزاء نقـص املعلومـات يف تقريـر                  . يف بلدان الشرق األوسط   

  .ولة الطرف حول نطاق االتِّجار باألطفال والتدابري املّتخذة ملنع هذه اجلرائمالد
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ٧٨

إجراء تقييم منهجي لوضع األطفال ضـحايا االتِّجـار والبيـع، بغيـة احلـصول علـى                   )أ(  
ى مثـل الفقـر،     صورة واضحة لألسباب اجلذرية هلذه الظـاهرة وحجمهـا وارتباطهـا بعوامـل أخـر              

  واالستغالل، واالفتقار إىل املسؤولية األبوية، وعدم تيسُّر الوصول إىل املدارس واملرافق الصحية؛
تنفيذ سياسات وبرامج مناسبة لوقايـة األطفـال الـضحايا ومـساعدهتم علـى التعـايف                  )ب(  

رات العامليـة األول    ادة إدماجهم يف اجملتمع، وذلـك وفقـاً للوثـائق اخلتاميـة املعتمـدة يف املـؤمت                ـوإع
 ١٩٩٦والثاين والثالـث ملكافحـة االسـتغالل اجلنـسي التجـاري لألطفـال، املعقـودة يف األعـوام                   

  ؛٢٠٠٨ و٢٠٠١و
تدريب املسؤولني عن إنفاذ القانون والقـضاة وأعـضاء النيابـة العامـة علـى كيفيـة                   )ج(  

  حتافظ على السرية؛تسلُّم الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها بطريقة تراعي مشاعر الطفل و
تعزيز املوارد املتاحة للتحقيق يف حـاالت االتِّجـار باألطفـال بغيـة مقاضـاة مـرتكيب                   )د(  

  هذه األفعال؛
ال ضحايا االتِّجـار علـى التعـايف وإعـادة إدمـاجهم            ـدة األطف ـة ملساع ـإيالء أولوي   )ه(  
ـ   ـع، وضم ـيف اجملتم  عدة واملـشورة النفـسية     املـسا بم  زويـده م والتـدريب هلـم وت     ـان توفري التعلي

  املراعية للجنسني؛
التفاوض مع البلدان املعنية، مبا فيها البلدان اجملاورة، علـى اتفاقـات ثنائيـة ومتعـددة                  )و(  

ار هبـم واختطـافهم، ووضـع خطـط عمـل مـشتركة بـني               ـع األطفال واالتِّج  ـراف، ملنع بي  ـاألط
  .البلدان املعنية

  االستغالل اجلنسي واإليذاء اجلنسي

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم تقـدمي الدولـة الطـرف معلومـات عـن حـاالت االسـتغالل                      - ٧٩
وتعرب أيـضاً عـن قلقهـا إزاء عـدم وضـع تعريـف حمـدد جلرميـة                  . اجلنسي واإليذاء اجلنسي لألطفال   

 مبـا يف  (االغتصاب يف التشريعات احمللية، وإزاء جترمي الفتيات ضـحايا اإليـذاء اجلنـسي مبوجـب الـشريعة                  
  ).ذلك اهتامهن بالزنا

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ٨٠

االضطالع بدراسة شاملة لتوثيق عـدد األطفـال الـذين يقعـون ضـحية االسـتغالل                  )أ(  
  اجلنسي واإليذاء اجلنسي، وحتديد األسباب اجلذرية هلذه املشكلة؛

اإليـذاء اجلنـسي    اختاذ تدابري للتوعيـة والتثقيـف بغيـة منـع االسـتغالل اجلنـسي و                )ب(  
  والقضاء عليهما؛
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ضــمان إدراج تعريــف واضــح للجــرائم اجلنــسية، مبــا يف ذلــك االغتــصاب، يف   )ج(  
  التشريعات الوطنية، مبا فيها الشريعة؛

تدريب املهنيني، وال سـيما العـاملني يف جمـال إقامـة العـدل، علـى كيفيـة تلقّـي                      )د(  
ا بطريقـة تراعـي مـشاعر الطفـل وتتجنـب وصـم             الشكاوى املتعلقة حبدوث انتهاكات والتحقيق فيه     

  وينبغي أالّ ُيجرَّم األطفال الضحايا مطلقاً؛. الضحية

ضمان توفري موارد كافية للتحقيق يف حاالت اإليـذاء اجلنـسي واالسـتغالل اجلنـسي،                 )ه(  
  بغية مقاضاة مرتكيب هذه اجلرائم وفرض العقوبات املالئمة عليهم؛

شاركة املنظمات غري احلكومية، من أجـل تـوفري سـبل الوقايـة             تنفيذ سياسة شاملة، مب     )و(  
والتعايف وإعادة االندماج االجتماعي لألطفال الـضحايا، وفقـاً لإلعـالن وبرنـامج العمـل، وااللتـزام                 
العاملي، املعتَمدة يف املؤمترات العامليـة ملكافحـة االسـتغالل اجلنـسي التجـاري لألطفـال املعقـودة يف                   

  .٢٠٠٨ و٢٠٠١ و١٩٩٦األعوام 

  قضاء األحداث

القـرار   (٢٠٠٥رف قـانون قـضاء األحـداث يف عـام           ـة الط ـاد الدول ـب اللجنة باعتم  ـترح  - ٨١
وتنفيذها أنشطة تدريبية معينة للمهنيني وإنشائها مرافـق احتجـاز جديـدة، غـري أهنـا                ) ٠١٥- ٢٠٠٥رقم  

ـ            وتنـوِّه اللجنـة مبـا      ).  سـنوات  ٧(دد  تعرب عن قلقها إزاء االخنفاض الشديد يف سن املسؤولية اجلنائية احمل
جيري حالياً من إنشاء مرفق احتجاز للمجرمني األحداث، غري أهنا تعـرب عـن قلقهـا إزاء نقـص مرافـق                     

  . البالغنيعاحتجاز األحداث وإزاء احتجاز األطفال يف مكان واحد م

ـ                   - ٨٢ امالً، وال  حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تنفيـذ معـايري قـضاء األحـداث تنفيـذاً ك
 من االتفاقية، فضالً عـن قواعـد األمـم املتحـدة النموذجيـة الـدنيا                ٣٩ و ٤٠و) ب(٣٧سيما املواد   

ومبادئ األمم املتحدة التوجيهيـة ملنـع جنـوح األحـداث           ) قواعد بيجني (إلدارة شؤون قضاء األحداث     
ين مـن حريتـهم     وقواعد األمم املتحـدة بـشأن محايـة األحـداث اجملـرد           ) مبادئ الرياض التوجيهية  (
) ٢٠٠٧(١٠كما حتث اللجنة الدولة الطرف على مراعاة تعليـق اللجنـة العـام رقـم                ). قواعد هافانا (

  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوجه خاص مبا يلي. بشأن حقوق األطفال يف قضاء األحداث

مـة مجيـع    تطبيق نظام لقضاء األحداث مزود مبحاكم متخصصة لألحـداث تكفـل حماك             )أ(  
  طفال بصفتهم أطفاالً؛األ

رفـع الـسن مـرة أخـرى        متهيداً ل  عاماً على األقل،     ١٢رفع سن املسؤولية اجلنائية إىل        )ب(  
  ؛١٠قاً لتعليق اللجنة العام رقم وف
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قـضاء األحـداث، الـيت      باملعـايري الدوليـة ذات الـصلة        على  حتسني برامج التدريب      )ج(  
 الـدفاع    األحداث مثـل القـضاة وأفـراد الـشرطة وحمـامي           م جلميع املهنيني العاملني يف نظام قضاء      تقدَّ

  وأعضاء النيابة العامة؛
كـانوا ضـحايا أم متـهمني، طـوال         أتقدمي املساعدة القانونية املالئمة لألطفال، سـواء          )د(  

  الفترة اليت تستغرقها اإلجراءات القانونية؛ 
ملؤسـسات إال   ضمان عـدم اللجـوء إىل حـبس األطفـال اجلـاحنني واحتجـازهم يف ا                 )ه(  

  ؛ وضمان بقاء األطفال مفصولني عن البالغنيكمالذ أخري
طلب املساعدة التقنية وغريها من أشكال التعاون مـن فريـق األمـم املتحـدة املـشترك              )و(  

بني الوكاالت املعين بقضاء األحداث، وهو يشمل مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة،                  
  .مم املتحدة حلقوق اإلنسان، ومنظمات غري حكوميةواليونيسيف، ومفوضية األ

  محاية الشهود وضحايا اجلرائم

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل، من خـالل أحكـام ولـوائح قانونيـة مناسـبة، تلقـي                     - ٨٣
أو الشهود عليها، مثـل األطفـال ضـحايا اإليـذاء، والعنـف املـرتيل،               /مجيع األطفال ضحايا اجلرائم و    

جلنسي واالقتصادي، واالختطاف، واالجتار، وشـهود مثـل هـذه اجلـرائم، احلمايـة الـيت                واالستغالل ا 
ا االتفاقية، وبأن تراعي بالكامـل مبـادئ األمـم املتحـدة التوجيهيـة بـشأن العدالـة يف                   ـتنص عليه 

املرفقـة بقـرار اجمللـس االقتـصادي        (األمور املتعلقة باألطفـال ضـحايا اجلرميـة والـشهود عليهـا             
  ).٢٠٠٥/٢٠ي واالجتماع

  األطفال املنتمون إىل أقليات

  .عن األطفال املنتمني إىل أقلياتتالحظ اللجنة أن تقرير الدولة الطرف مل يتضمن معلومات   - ٨٤

حتث اللجنة الدولة الطرف على تقدمي معلومـات يف تقريرهـا الـدوري القـادم عـن إعمـال                     - ٨٥
  .حقوق األطفال املنتمني إىل أقليات

  ى الصكوك األساسية حلقوق اإلنسان التصديق عل - ٩

بينما تنوه اللجنة بقيام موريتانيا مؤخراً بالتصديق علـى عـدد مـن صـكوك حقـوق اإلنـسان أو                      - ٨٦
االنضمام إليها، باعتبار ذلك خطوة إجيابية، فهي تالحظ أن الدولة الطـرف مل تنـضم إىل مجيـع الـصكوك                    

 االنـضمام إىل هـذه الـصكوك مـن شـأنه أن يعـزز               الدولية األساسية حلقوق اإلنسان، وترى اللجنـة أن       
ـ   ـود الدولة الط  ـجه اء بالتزاماهتـا بـضمان اإلعمـال الكامـل حلقـوق مجيـع األطفـال               ـرف يف الوف

  .اخلاضعني لواليتها
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توصي اللجنة الدولة الطرف بالتـصديق علـى مجيـع الـصكوك الدوليـة األساسـية حلقـوق                    - ٨٧
بإشـراك  ك الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق الطفـل املتعلـق           اإلنسان أو االنضمام إليها، مبا يف ذل      

  .األطفال يف الرتاعات املسلحة، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري

   املتابعة والنشر-  ١٠

  املتابعة

ت توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التـدابري املناسـبة لـضمان تنفيـذ هـذه التوصـيا                   - ٨٨
تنفيذاً كامالً بوسائل منها إحالة التوصيات إىل أعـضاء جملـس الـوزراء، وجملـس الـشيوخ، واجمللـس                   
الوطين، والسلطات اإلقليمية ودون اإلقليمية، حسب االقتـضاء، للنظـر فيهـا واختـاذ مـا يلـزم مـن            

  .إجراءات بشأهنا

  النشر

بلغـات البلـد التقريـر      توصي اللجنة كذلك بأن تتيح الدولة الطـرف علـى نطـاق واسـع و                - ٨٩
) املالحظـات اخلتاميـة   (الدوري الثاين والردود اخلطية اليت قدمتها إىل اللجنة والتوصـيات ذات الـصلة              

اليت اعتمدهتا اللجنة، بوسائل منها اإلنترنت على سـبيل املثـال ال احلـصر، كـي يطلـع عليهـا عامـة             
ملهنيـة واألطفـال، هبـدف إثـارة النقـاش          اجلمهور ومنظمات اجملتمع املدين ومجاعات الشباب والفئات ا       

  .والتوعية باالتفاقية وبتنفيذها ورصدها

   التقرير القادم- ١١

الثالـث والرابـع    اجلـامع للتقـارير     تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقـدمي تقريرهـا املوحـد              - ٩٠
وينبغـي أال يتجـاوز عـدد صـفحات ذلـك           . ٢٠١٣يونيـه   / حزيـران  ١٤واخلامس يف موعد أقصاه     

  .CRC/C/118)انظر ( صفحة ١٢٠قرير الت

وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إىل تقدمي وثيقـة أساسـية حمدَّثـة وفقـاً ملتطلبـات الوثيقـة                     - ٩١
املبادئ التوجيهية املنسقة لتقـدمي التقـارير إىل هيئـات رصـد املعاهـدات              "األساسية املوحدة الواردة يف     

االجتماع اخلـامس املـشترك بـني جلـان هيئـات معاهـدات             اليت وافق عليها    " الدولية حلقوق اإلنسان  
  .HRI/GEN/2/Rev.5، والواردة يف الوثيقة ٢٠٠٦يونيه /حقوق اإلنسان يف حزيران

 -  -  -  -  - 

 


