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  جلنة حقوق الطفل

  الدورة احلادية واخلمسون

  النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف 
   من االتفاقية٤٤مبوجب املادة 

  بنغالديش: املالحظات اخلتامية

نظرت اللجنة يف التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثالث والرابـع جلمهوريـة بـنغالديش الـشعبية                  - ١
)CRC/C/BGD/4(    ١٤١٢ و ١٤١١، يف جلستيها)   انظرCRC/C/SR.1411 حزيران ٣املعقودتني يف   ) 1412 و / 

  . املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٩يونيه / حزيران١٢ املعقودة يف ١٤٢٥، واعتمدت يف جلستها ٢٠٠٩يونيه 

   مقدمة- ألف 

ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف للتقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثالث والرابع، وكذلك بالردود               - ٢
، اليت حدَّثت املعلومات املتاحة وعززت فهـم حالـة          )Add.1 و CRC/C/BGD/Q/4(اخلطية على قائمة املسائل     

بيد أن اللجنة تعرب عن أسفها ألن التقرير ال يسري على هنج املبادئ التوجيهية العامة               . رفاألطفال يف الدولة الط   
الذي ُعقد  وترحب اللجنة باحلوار البنَّاء     ). CRC/C/58/Rev.1(املنقحة املتعلقة بشكل التقارير الدورية وحمتواها       

  . ديات اليت صودفت يف تنفيذ االتفاقيةمع الوفد الرفيع املستوى واملتعدد القطاعات حول التقدم احملرز والتح

وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية ينبغي قراءهتا باالقتران مع مالحظاهتا اخلتامية                - ٣
املعتمدة بشأن التقرير األويل للدولة الطرف عن تنفيذ الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال               

والربوتوكول االختياري املتعلق باشـتراك     ) CRC/C/OPSC/BGD/CO/1( األطفال يف املواد اإلباحية      واستغالل
  ).CRC/C/OPAC/BGD/CO/1(األطفال يف الرتاعات املسلحة 
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   تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته- باء 
  : لتدابري التشريعية، ومنها ما يليالتقدير إىل اعتماد العديد من امع تشري اللجنة   - ٤

 الذي ُيسمح اآلن مبقتضاه ألبناء البنغاليات املتزوجات من رجـال           ٢٠٠٨قانون اجلنسية لعام    ) تعديل(  )أ(  
  غري بنغاليني حبمل جنسية بنغالديش؛

 الذي حيظر بوجه خاص التحاق األطفال الذي هم دون          ٢٠٠٦قانون العمل يف بنغالديش لعام        )ب(  
  سنة بأعمال خطرة؛ ١٨ سن

 الذي يربط تسجيل املواليد باحلصول علـى اخلـدمات          ٢٠٠٤قانون تسجيل املواليد  والوفيات لعام         )ج(  
  االجتماعية، بغية تشجيع اإلقبال على تسجيل املواليد وزيادة معدله؛

  تيات والنساء؛ملكافحة العنف املمارس ضد الف) ٢٠٠٣املعدل يف عام (قانون منع قمع النساء واألطفال   )د(  
  . ٢٠٠٢قانون منع جرائم األمحاض لعام   )ه(  

   / تـشرين الثـاين    ٣٠وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة يف                -٥
  . ٢٠٠٨مايو / أيار١٢ وبروتوكوهلا االختياري يف ٢٠٠٧نوفمرب 

  : اكما ترحب اللجنة مبا حتقق من إجنازات بارزة، ومنه  -٦

  ، برئاسة رئيسة الوزراء؛ ٢٠٠٩فرباير /إنشاء اجمللس الوطين لتنمية املرأة والطفل يف شباط  )أ(  
 هبدف استئصال التفاوت بني اجلنسني الذي يـؤثر         ٢٠٠٨سياسة النهوض باملرأة اليت ُوضعت يف عام          )ب(  

  تأثرياً خطرياً على الفتيات؛ 
 والثالث والرابع من األهداف اإلمنائية لأللفية، وحتقيق اخنفـاض          التقدم احملرز حنو بلوغ األهداف الثاين       )ج(  

  ملموس يف معدل وفيات األطفال؛ وزيادة االلتحاق باملدارس االبتدائية؛ وحتقيـق التكـافؤ بـني اجلنـسني يف التعلـيم           
  . االبتدائي واإلعدادي

   العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ االتفاقية-جيم 
ن هناك عوامل معينة تعوق إعمال حقوق الطفل يف الدولة الطرف، منها تفشي الفقر والكوارث               تالحظ اللجنة أ    -٧

  . الطبيعية، وال سيما الفيضانات واألعاصري

   دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-دال 
   تدابري التنفيذ العامة-١

  ) من االتفاقية٤٤ من املادة ٦ والفقرة ٤٢ و٤املواد (

  صادرة عن اللجنةالتوصيات السابقة ال

تالحظ اللجنة مع التقدير اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف من أجل تنفيذ املالحظات اخلتامية اليت قدمتها اللجنة                   -٨
غري أن اللجنة تعرب عـن      ). CRC/C/15/Add.221 (٢٠٠٣بعد النظر يف التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف يف عام           
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ن دواعي القلق والتوصيات أو التصدي هلا جزئياً، ومنها ما يتعلق بالتحفظات على الفقرة           أسفها إزاء عدم التصدي لعدد م     
، وتعريف الطفل، والتنسيق، وتسجيل املواليد، وأمني مظامل األطفال، وختصيص املوارد املالية            ٢١ واملادة   ١٤ من املادة    ١

  . مية وجودة تلك اخلدمات، واألطفال الالجئونوالبشرية لألطفال، وتكافؤ فرص احلصول على اخلدمات الصحية والتعلي

لجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ التوصيات السابقة اليت مل ُتنفَّـذ               لحتث ا و  - ٩
تنفيذاً كامالً، واحلرص على املتابعة الوافية للتوصيات الواردة يف املالحظات اخلتامية احلالية بشأن التقريـر               

  . تقريرين الدوريني الثالث والرابعاجلامع لل

  التحفظات

حرية الفكر  (١٤ من املادة ١يف سحب حتفظاهتا على الفقرة      الدولة الطرف النظر    ترحب اللجنة مبواصلة      - ١٠
 تعرب اللجنة عن تقديرها ملا أبدته الدولة الطرف من نية لدراسة   ذلكك). التبين (٢١، واملادة   )والدينوجدان  وال

أي قـرار   بعد  غري أن اللجنة تأسف لعدم اختاذ الدولة الطرف         . راف أخرى يف سحب التحفظات    جتارب دول أط  
  .هنائي يف هذا الشأن

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تسريع وترية عملية املراجعة اليت تقوم هبا بشأن سحب حتفظاهتا                 - ١١
ن وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمـدمها        من االتفاقية، وفقاً إلعال    ٢١، واملادة   ١٤ من املادة    ١على الفقرة   

  . ١٩٩٣املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان يف عام 

  التشريعات

عتماد أو تعديل قوانني معنية بغية تعزيز توافقها مع االتفاقية، ومنها قـانون    التعرب اللجنة عن تقديرها       - ١٢
 استمرار تعارض بعض جوانب التـشريعات       غري أن اللجنة يساورها القلق إزاء     . تسجيل املواليد وقانون اجلنسية   

على و. احمللية مع مبادئ وأحكام االتفاقية، وتأسف لعدم وجود قانون شامل يدمج االتفاقية يف التشريعات احمللية              
  .  مل ُينقح بعد وفقاً لالتفاقية١٩٧٤ألن قانون األطفال لعام أيضاً قلق اليساور اللجنة وجه اخلصوص، 

لة الطرف مبواصلة العمل على حتقيق التوافق بني تشريعاهتا وبني مبادئ وأحكام            توصي اللجنة الدو  و  - ١٣
االتفاقية، وإدماج االتفاقية يف التشريعات احمللية، مبا يضمن إمكانية احتجاج األفراد والقضاة باالتفاقية كسند 

قانون األطفال لعـام    بتنقيح   كذلك توصي اللجنة     .قانوين يف مجيع مستويات اإلجراءات اإلدارية والقضائية      
وأخرياً، تشجع اللجنة الدولة الطرف على إجراء تقييم لتـأثري          .  ليغطي حقوق الطفل بصورة شاملة     ١٩٧٤

  .القوانني اجلديدة على األطفال

  التنسيق

ترحب اللجنة باإلرادة السياسية القوية اليت أبدهتا الدولة الطرف خبصوص التصدي لقضايا األطفال، وتنوه                - ١٤
غـري أن   . ومات اليت قدمها الوفد بشأن اجمللس الوطين لتنمية املرأة والطفل الذي أنشئ مؤخراً كآلية إشـرافية               باملعل

اللجنة يساورها القلق إزاء نقص فعالية التنسيق والرصد، وال سيما بسبب الضعف النسيب يف متكني هيئة التنـسيق                  
 والقطاعات واملستويات اإلدارية املشاركة يف إعمال حقوق باملقارنة مع سائر الوزارات) وزارة شؤون املرأة والطفل(
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إضافة إىل ذلك، تالحظ اللجنة بقلق خماطر تداخل وازدواجية املهام املوكلة إىل كلٍ من اجمللس الوطين لتنمية             . الطفل
  . أة والطفلاملرأة والطفل، ووزارة شؤون املرأة والطفل، وإدارة شؤون الطفل املقرر إنشاؤها يف وزارة شؤون املر

توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف تعزيز قدرات وزارة شؤون املرأة والطفل بتـوفري املـوارد                و  - ١٥
بدور الوزارة التنسيقي على املستوى املتعدد القطاعات، واملستوى        من أجل النهوض    البشرية واملالية الكافية    

ولة الطرف بإيضاح األدوار والواليات املُوكلة      توصي اللجنة الد  ذلك  ك. الوطين، ومستوى الُشعب واملناطق   
إىل كل من اجمللس الوطين لشؤون املرأة والطفل، ووزارة شؤون املرأة والطفل، وإدارة شؤون الطفل، بغيـة                 

  . احلد من ازدواجية اجلهود وزيادة كفاءة االستفادة من املوارد احملدودة

  خطة العمل الوطنية

الرامية إىل تعزيز تنفيذ ) ٢٠١٠- ٢٠٠٥( باألطفال تعلقةلعمل الوطنية الثالثة املتنوه اللجنة باعتماد خطة ا  - ١٦
اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية       " عامل صاحل لألطفال  "االتفاقية واملتوافقة مع خطة العمل املعنونة       

 للدعوة اليت ُوجهت إىل األطفال لإلعراب       وتعرب اللجنة عن تقديرها   .  بالطفل واألهداف اإلمنائية لأللفية    املتعلقة
غري أن اللجنة يساورها القلق إزاء بطء تنفيذ خطة العمل الوطنية،           . عن آرائهم بشأن صياغة خطة العمل الوطنية      

مجيع مستويات اإلدارة وإىل عدم على خبطة العمل الوطنية عدم وجود وعي   وإزاء ما تلقته من معلومات تشري إىل        
  .  اخلطةيمعن قلقها إزاء عدم وجود إطار لتقيأيضاً تعرب اللجنة و. التوجيهية لتنفيذ هذه اخلطةكفاية املبادئ 

تنفيذ خطة العمل الوطنية من املثلى لسبل التوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ خطوات حنو توضيح و  - ١٧
 كذلكتوصي اللجنة   و. تنفيذهاجانب مجيع اجلهات املعنية، ولضمان ختصيص املوارد املالية الكافية لإلسراع ب          

 خطة العمل الوطنية باستخدام آليات الرصد والتقييم الالزمة إلجراء تقييم منتظم للتقدم احملرز وحتديد  بتنفيذ
وحتث اللجنة الدولة الطـرف علـى اختـاذ         . أوجه القصور احملتملة بغية اختاذ اإلجراء التصحيحي املناسب       

  . فال مشاركة فعالة يف عمليات تنفيذ ورصد وتقييم خطة العمل الوطنيةاخلطوات الالزمة لضمان مشاركة األط

  الرصد املستقل

غـري أن   . ٢٠٠٨ يف عام    الصادررسوم  املترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان مبوجب           - ١٨
وتالحظ . فال يف البلد  اللجنة يساورها القلق إزاء استقاللية هذه اللجنة وقدرهتا التنفيذية على خدمة مصاحل األط            

ويف . للشكاوى الفردية ختص األطفال حتديداً وتراعي احتياجـاهتم       اللجنة مع القلق عدم وجود إجراءات مستقلة        
أمـني  ( بشأن قانون مفوض شؤون األطفـال      يذكر تقدم   أيهذا الصدد، تالحظ اللجنة أنه مل يتحقق حىت اآلن          

  .ر فيه جملس الوزراء ولكنه مل يصدر بعد ونظ٢٠٠٦، الذي أُعد مشروعه يف عام )املظامل

  : حتث اللجنة الدولة الطرف على أمور، من بينهاو  - ١٩

  ضمان استقاللية اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس؛  )أ(  
تزويد اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان باملوارد البشرية واملالية الكافية وبالقدرات الالزمـة              )ب(  

  ؛ لطفلقوق ااملتعلقة حبلمسائل لللتصدي 
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اختاذ التدابري الالزمة إلنشاء مكتب ألمني مظامل األطفال كي يتعامل خصيصاً مع الشكاوى               )ج(  
   تعليق اللجنة العـام     مراعاةاملتعلقة بانتهاك حقوق األطفال وتوفري سبل االنتصاف من هذه االنتهاكات، مع            

  إلنسان الوطنية املستقلة يف تعزيز حقوق الطفل ومحايتها؛ دور مؤسسات حقوق اب املتعلق) ٢٠٠٢(٢رقم 
  .  األطفالكفالة مراعاهتا الحتياجاتضمان سهولة الوصول إىل آليات الشكوى، و  )د(  

  ختصيص املوارد 

الـيت  " ٢٠٢١الرؤيـة   "تالحظ اللجنة باهتمام املعلومات املقدمة من وفد الدولة الطرف بشأن مبادرة              - ٢٠
هتدف إىل مضاعفة الناتج احمللي اإلمجايل للفرد، واحلد من الفقر، وهتيئة جمتمع أكثـر مشـوالً                اعتمدت مؤخراً و  

وتعرب اللجنة عن تقديرها للجهود اليت بذلتها الدولة الطرف يف السنوات األخرية من أجـل زيـادة                 . وإنصافاً
 يف  أساسياً، وال سيما األطفال، عامالًاستثمارها يف القطاعات االجتماعية، إذ ميثل االستثمار يف رأس املال البشري

غري أن اللجنة تأسف ألن االستثمار يف األطفـال، وال سـيما يف             . النمو االقتصادي استمرار  احلد من الفقر ويف     
متتع مجيع األطفال متتعاً كامالً جبميـع       أقل مما يلزم لكفالة     جماالت الصحة والتعليم واحلماية االجتماعية، ال يزال        

. ألطفال علـى مجيـع املـستويات      املوجهة ل  ات بوضوح االستثمار  بنيتأسف كذلك ألن امليزانية ال ت     احلقوق، و 
. وتالحظ اللجنة بقلق ضعف آليات الرصد واملساءلة فيما يتعلق باإلنفاق من امليزانية على خمتلف مستويات اإلدارة

 ومن املاحننيتأيت من ) ٢٠٠٧ املائة يف عام  يف٤٤(قلق ألن نسبة كبرية من امليزانية الوطنية اليساور اللجنة كذلك 
  .مصادر خارجية، مما ال تتوافر معه االستدامة

تكرر اللجنة توصيتها إىل الدولة الطرف بأن ختصص موارد كافية لألطفال وفقاً لالحتياجات املقررة و  - ٢١
  ، واسـتراتيجيات   ٢٠١١- ٢٠٠٨يف خطة العمل الوطنية، واالستراتيجية الوطنية لإلسراع باحلد من الفقر           

  : وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي. أو خطط التنمية الوطنية اليت أُعدت الحقاً

زيادة حصة احلكومة يف املوارد املخصصة إلعمال حقوق األطفال، مع مراعاة توصياهتا الـيت                )أ(  
  ؛" مسؤولية الدول- طفل املوارد املخصصة إلعمال حقوق ال" حول ٢٠٠٧صدرت يف يوم املناقشة العامة لعام 

 اسـتخدام   يـشمل ضمان أن تستند عملية وضع امليزانية الوطنية إىل هنج حلقوق اإلنسان،              )ب(  
   اإلنفاق على األطفال يف مجيع مراحل امليزانية؛ يبّينتتبع للاملؤشرات، ونظام 

نتائج، ووضع االمتثال، ما أمكن ذلك، لتوصيات األمم املتحدة بشأن وضع امليزانية حبسب ال  )ج(  
  ميزانيات قائمة على األداء لقياس فعالية ختصيص املوارد وال سيما إلعمال حقوق الطفل؛ 

الذين يعيشون يف لألطفال املنتمني لفئات حمرومة أو ختصص حتديد بنود استراتيجية يف امليزانية   )د(  
واإلدارة املتكاملة تسجيل املواليد،    تدابريمثل  (تستلزم اختاذ تدابري اجتماعية إجيابية      ظل أوضاع اجتماعية قد     

وضمان محايـة بنـود     ) والتدخالت التغذوية، والرعاية املبكرة للطفولة والتعليم األساسي      ألمراض الطفولة،   
  احلاالت، مبا يف ذلك األزمات االقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو الطوارئ األخرى؛ ظل يف حىت امليزانية تلك 
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ؤشرات اإلنفاق والبيانات املصنَّفة يف تقييم التأثري على كيفية حتـسني           ملام  االستفادة من نظ    )ه(  
االستثمار من أجل خدمة املصاحل الفضلى جلميع األطفال، دون متييز أو تفاوت على أساس اجلنس أو األصل                 

  اإلثين أو احلالة االجتماعية االقتصادية أو املوقع اجلغرايف؛
اجلارية حالياً، توصي اللجنـة     دنية   امل ةركزية وعملية إصالح اخلدم   يف إطار االجتاه حنو الالم      )و(  

 ومـشاركة األطفـال      العـام  الدولة الطرف بضمان الشفافية واملشاركة يف وضع امليزانية عن طريق احلوار          
  وغريهم، وضمان مساءلة السلطات احمللية؛

  .يلالتماس املساعدة التقنية، إن لزم األمر، عن طريق التعاون الدو  )ز(  

وبينما تالحظ اللجنة املعلومات اليت قدمها وفد الدولة الطرف بشأن وجود جلنة ملكافحة الفساد وآليات               - ٢٢
أخرى للمساءلة العامة، فهي تشعر بالقلق ألن الفساد يواصل حتويل مسار املوارد اليت من شأهنا أن حتسن إعمال                  

عقوبـات يف   جراءات للمالحقة القضائية أو توقيع ال     اختاذ إ تالحظ اللجنة عدم    وفضالً عن ذلك،    . حقوق الطفل 
  . حاالت الفساد

حتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز آلياهتا الوطنية ملكافحة الفساد وتطبيق التـشريعات القائمـة             - ٢٣
حاالت الفساد يف استخدام موارد امليزانية، وال سيما يف قاضاة امل مكافحة الفساد، وإجراء التحقيقات، وهبدف

  .لألطفالاملوارد املخصصة 

  مجع البيانات

تنوه اللجنة مع التقدير باجلهود املبذولة لتحسني آليات مجع البيانات ورصدها بالتعاون بني الدولة الطرف   - ٢٤
ألن نقص البيانات املصنفة اليت يعوَّل عليها بداية مـن املـستوى           القلق يساورها   غري أن   . واملنظمات ذات الصلة  

وتعرب اللجنة عن قلـق    . توى املناطق يعوق املتابعة الفعالة أو التقييم الفعال لعملية تنفيذ االتفاقية          الوطين إىل مس  
خاص إزاء عدم توافر بيانات مصنفة يعول عليها يف جماالت مهمة لالتفاقية، مثل اإلحصاءات املتعلقة باملواليـد،                 

تالحظ اللجنة  و. أو يعيشون يف الشوارع   /ون و  األطفال، وعمل األطفال، واألطفال الذين يعمل      ءوالصحة، وإيذا 
بني الوكاالت احلكومية فيما يتعلق جبمع البيانات، وعدم كفايـة          فيما  االفتقار إىل التنسيق والتعاون     أيضاً  بقلق  

  . اإلبالغ هباالقدرات التقنية الالزمة جلمع البيانات وحتليلها و

هودها الرامية إىل وضع نظام شامل ومنسق جلمع        تكرر اللجنة توصيتها بأن تعزز الدولة الطرف ج       و  - ٢٥
وينبغي أن . بيانات عن املسائل املتعلقة بتنفيذ االتفاقية من املستوى الوطين ومستوى الشعب ومستوى املناطقال

كذلك،  عاماً، وأن تصنَّف حبسب العمر واجلنس، و١٨تغطي هذه البيانات مجيع األطفال الذين هم دون سن     
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على . فئات األطفال الذين هم يف حاجة إىل محاية خاصة وبصفة خاصة، حبسب

  .التماس مزيد من املساعدة يف هذا اجملال من جهات مثل اليونيسيف

   والتدريبنشر االتفاقية

لـسابقة  بينما ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف يف ترمجة االتفاقية واملالحظات اخلتامية ا               - ٢٦
لى مجهور عريض يشمل الربملان، واحلكومة، واجليش، واملؤسسات التعليمية، واملنظمات غـري            عللجنة ونشرها   

. احلكومية، ووسائل اإلعالم، فهي تعرب عن قلقها إزاء حمدودية التوعية واقتصارها على املتحدثني باللغة البنغالية          
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زال غري معروفة كما ينبغي، وال سيما على مستوى املناطق وفيما ألن االتفاقية ال ت  أيضاً  تعرب اللجنة عن قلقها     و
وفضالً عـن   . بني األطفال داخل املدارس وخارجها، وكذلك لعدم بذل جهود لتقييم تأثري أنشطة نشر االتفاقية             

فـإن القلـق   باهتمام ما يقدم حالياً ملختلف املهنيني من تدريب على االتفاقيـة،  ذلك، ورغم أن اللجنة تالحظ  
  .يساورها ألن هذا التدريب ليس منهجياً وال يغطي املناطق الريفية والنائية على حنو كاٍف

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان التعريف جبميع أحكام االتفاقية على نطاق واسع وفهمها من              و  - ٢٧
  :قبل البالغني واألطفال، بعدة طرق، منها

  ، ونشرها بتلك اللغات؛ترمجة االتفاقية إىل لغات غري البنغالية  )أ(  
  إجراء تقييمات ألنشطة النشر، وتدريب املهنيني ذوي الصلة على تقييم النتائج والتأثري؛  )ب(  
تعزيز التدريب املنهجي املقدم جلميع فئات املهنيني العاملني مع األطفال ومن أجلهم يف املناطق   )ج(  

احملـامون، والقـضاة، واملوظفـون الـصحيون،        الريفية والنائية، مبن فيهم املدرسون، ورجال الـشرطة، و        
  واإلعالميون، واألخصائيون االجتماعيون، والعاملون يف مؤسسات رعاية األطفال؛

التثقيف يف جمـال حقـوق اإلنـسان يف املقـررات الدراسـية الرمسيـة يف مجيـع                   إدماج  )د(  
  التعليم؛  مستويات
   إىل من ال جييدون القراءة والكتابة؛تنظيم محالت للتوعية العامة مع إيالء اهتمام خاص  )ه(  
  .التماس املساعدة التقنية من اليونيسيف يف اجملاالت املذكورة أعاله  )و(  

  التعاون مع اجملتمع املدين

تعرب اللجنة عن تقديرها للتعاون القائم بني الدولة الطرف ومنظمات اجملتمع املدين فيما يتعلق حبقـوق                  - ٢٨
 استخدام الدولة الطـرف للمنظمـات غـري      يتجلى أساساً يف  لقها ألن هذا التعاون     الطفل، غري أهنا تعرب عن ق     

املشاركة احملدودة للمنظمات غري احلكوميـة يف       أيضاً  تالحظ اللجنة بقلق    و. ين لتنفيذ املشاريع  تعهداحلكومية كم 
  .ريربتنفيذ االتفاقية، وكذلك يف إعداد التقااملتعلقة صياغة ورصد السياسات واالستراتيجيات 

تكرر اللجنة توصيتها السابقة للدولة الطرف باختاذ اخلطوات الالزمة لتحسني التنسيق فيمـا بـني       و  - ٢٩
واصلة التعاون واالتصال مـع     وم ،األطراف املعنية الفاعلة والشركاء   املنخرطني يف تنفيذ االتفاقية من      خمتلف  

على النظر يف اختاذ مزيد مـن التـدابري       تشجع اللجنة الدولة الطرف   على وجه التحديد،    و. هؤالء الشركاء 
املتعلقـة  على حنو منهجي يف إعداد البحوث ورسم الـسياسات          االستباقية إلشراك املنظمات غري احلكومية      

  . تنفيذها  رصد وتقييم عملية باالتفاقية، ويف

   تعريف الطفل- ٢
  ) من االتفاقية١املادة (

احلـاالت  اجعة تعريف الطفل واحلد األدىن لسن األطفال يف    ترحب اللجنة بإنشاء جلنة رفيعة املستوى ملر        - ٣٠
ومع ذلك، تكرر اللجنة اإلعراب عن قلقها إزاء عدم وجود تعريف موحد للطفل يف قـوانني الدولـة                  . املختلفة
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الطرف وسياساهتا، وإزاء اختالف املفاهيم واألحكام القانونية يف كل من القانون املدين واالتفاقية والشريعة، وهو 
  .ما يتجلى يف التضارب القائم يف احلد األدىن القانوين لسن زواج األطفال

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بشدة مبا يليو  - ٣١

   ١ سنة وفقـاً للمـادة       ١٨اختاذ التدابري الالزمة لتعريف الطفل بأنه أي شخص دون سن             )أ(  
  من االتفاقية؛

راجعة التشريعات والسياسات املختلفة املتعلقـة      متكني اللجنة املنشأة حديثاً من التعجيل مب        )ب(  
، وقـانون العقوبـات،   ١٩٧٤بتعريف الطفل، ألغراض خمتلفة منها الزواج، يف كل من قانون األطفال لعام       

 قدرة الدولة الطرف على اختاذ موقف واضح      والسياسة املتعلقة باألطفال، وخطة العمل الوطنية، بغية ضمان         
  .مع االتفاقيةبشأن تعريف الطفل يتوافق 

   املبادئ العامة- ٣
  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (

  عدم التمييز

بإقامة جمتمع يتمتع باملساواة    " ٢٠٢١الرؤية  "بينما تالحظ اللجنة التزام الدولة الطرف مبوجب دستورها ومبادرة            -٣٢
 من االتفاقية ال حيظى بـاالحترام       ٢رج يف املادة     يساورها ألن مبدأ عدم التمييز املد      إن القلق  التمييز، ف  خيلو من والعدالة و 

فال تزال الفتيات يواجهن التمييز والتفاوت، وال سيما فيما يتعلق بالرعاية الـصحية والتغذيـة               . الكامل يف الواقع العملي   
، واألطفال  والزواج املبكر، كما تعاين من ذلك فئات معينة من األطفال تشمل األطفال الالجئني، واألطفال ذوي اإلعاقة               

زاء أيضاً إ يساور اللجنة القلق    و. الذين يعيشون يف األحياء الفقرية واملناطق الريفية، واألطفال املنتمني ألقليات إثنية ودينية           
  . تعرض األطفال للتمييز على أساس األصل االجتماعي أو أوضاع أخرى تتعلق بالوالدين

 مـن   ٢املنصوص عليه يف املـادة      دأ عدم التمييز    توصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بأن تطبق مب       و  - ٣٣
، وأن تدجمه يف تنفيذ مجيع املواد األخرى من أجل ضمان إعمال احلقوق املنصوص طبيقاً كامالً وفعاالًتاالتفاقية 

 توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري الالزمة لضمان أن تكـون            كذلك. عليها يف االتفاقية دون متييز    
 كافية وفعالة يف أوسـاط   جهوداًبذولة من أجل التصدي للتمييز املستمر واحلد من مظاهر التفاوت   اجلهود امل 

األسرة واملدارس وغري ذلك من األوساط، وال سيما بني األطفال املهمشني واملستبعدين، مبن فيهم الفتيـات،      
  .وكذلك األطفال املنتمني ألقليات إثنية، واألطفال الالجئني

  لفضلىمصاحل الطفل ا

تنوه اللجنة مع التقدير جبهود الدولة الطرف من أجل تعزيز إدماج مصاحل الطفل الفضلى يف السياسات                  - ٣٤
ويف نفس الوقت، تالحظ اللجنة بقلق أن مبدأ مصاحل الطفل الفضلى مل            . والربامج الوطنية اليت تؤثر على األطفال     

  . يعرف تعريفاً واضحاً يف التشريعات الوطنية
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  :ي اللجنة الدولة الطرف مبا يليتوصو  - ٣٥

غري ذلك تعريف مبدأ مصاحل الطفل الفضلى وإدماجه إدماجاً صرحياً يف التشريعات الوطنية و           )أ(  
حلكومة، كما يف حـاالت  بااليت تتخذها السلطتان القضائية والتنفيذية ذات األثر على الطفل اإلجراءات من  

  الطالق ومحاية األطفال وقضاء األحداث؛
تعزيز محالت التوعية والدورات التدريبية اليت تستهدف رامسـي الـسياسات، والقـضاة،               )ب(  

مصاحل الطفـل   بدأ  واملسؤولني عن إنفاذ القانون، واألخصائيني االجتماعيني، والوالدين، وذلك فيما يتعلق مب          
  الفضلى وسبل تطبيقه؛

القرارات املتخذة مـن جانـب      تقييم تأثري اإلجراءات والقرارات احلكومية، واإلجراءات و        )ج(  
  . الشركاء من اجملتمع املدين، استناداً إىل مصاحل الطفل الفضلى

  النماءاحلق يف احلياة والبقاء 

. نماءتنوه اللجنة مع التقدير بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف جتاه تعزيز حق األطفال يف احلياة والبقاء وال                  - ٣٦
، وإزاء وجود أوضاع معينة يف الدولـة الطـرف          ترتكز على الوقاية  قار إىل سياسات    إزاء االفت القلق يساورها   غري أن   

تقوض التمتع هبذا احلق، منها الفقر، وارتفاع معدل وفيات الرضَّع، وارتفاع معدل سوء التغذية بني األطفال، وزيادة                 
  .، مبا يف ذلك الغرقمعدالت التسرب من التعليم، وارتفاع معدل الوفيات النامجة عن احلوادث واإلصابات

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري شاملة ووقائية عند وضع سياساهتا العامة الرامية إىل ضمان                و  - ٣٧
وتكرر اللجنة توصـيتها إىل الدولـة الطـرف         . نماءحقوق مجيع األطفال، بغية تعزيز حقهم يف احلياة والبقاء وال         

  .يف هتيئة الظروف املالئمة للتمتع حبقوق الطفل)  أعاله٢١انظر الفقرة (باالستفادة من مجيع املوارد املتاحة 

  احترام آراء الطفل

تالحظ اللجنة مع التقدير جهود الدولة الطرف الرامية إىل تعزيز واحترام حق األطفال يف حرية التعبري عن   - ٣٨
ت، ولوحات األخبار يف املدارس،     آرائهم، وذلك من خالل مبادرات مثل وكالة أنباء األطفال، والصحف واجملال          

مبادرة مقابالت األطفال مع رامسي السياسات، مبن فـيهم رئيـسة           أيضاً  تالحظ اللجنة باهتمام    و. واملسابقات
غـري أن   . الوزراء، ورئيس الربملان، والوزراء، ونشر آراء األطفال بشأن القضايا اليت هتمهم يف وسائط اإلعـالم              

ن ُيستمع إليه حباجة إىل مزيد من التعزيز، وتعرب عن قلقها إزاء قلة الفرص الـيت  اللجنة ترى أن حق الطفل يف أ 
يف اختاذ القرارات املتعلقة باألسـرة      والشتراكه  تتيحها األسرة بشكل خاص لالستماع إىل رأي الطفل الشخصي          

 باإلعمال الفعلي حلق الطفل وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء االفتقار إىل املعلومات املتعلقة. واملدرسة واجملتمع
  .يف التعبري عن رأيه يف اإلجراءات القضائية واإلدارية املتعلقة به

 ١٢توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تيسري وضمان إعمال حق الطفل يف أن ُيستمع إليه وفقاً للمادة                  و  -٣٩
توصي و. ية ويف أوساط األسرة واملدرسة واجملتمع     من االتفاقية، وبأن تعزز مشاركة األطفال على مجيع املستويات احلكوم         

  .ت القضائية واإلدارية املتعلقة هبمالدولة الطرف بأن تضمن حق األطفال يف أن ُيستمع إليهم يف اإلجراءا أيضاً
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   احلقوق واحلريات املدنية- ٤
  )من االتفاقية) أ(٣٧ و١٧- ١٣ و٨ و٧املواد (

  تسجيل املواليد

وبينمـا  . ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٣نون تسجيل املواليد والوفيات حيز النفاذ اعتباراً من         ترحب اللجنة بدخول قا     - ٤٠
ألن يساورها  قلق  الإن   يف املائة، ف   ٥٠ترحب اللجنة بالتقدم الذي أُحرز مؤخراً بزيادة نسبة تسجيل املواليد إىل حوايل             

إزاء استمرار الصعوبات املرتبطة    نة بالقلق   وفضالً عن ذلك، تشعر اللج    . معدل تسجيل املواليد ال يزال منخفضاً للغاية      
 أساساً َتخذعن قلقها ألن عدم التسجيل ُيأيضاً تعرب اللجنة و. بالنظام اليدوي لتسجيل املواليد وإصدار شهادات امليالد

 للتمييز واالستبعاد من احلصول على اخلدمات االجتماعية، وال سيما يف حالة األطفـال اجملهـويل األب أو اجملهـويل                  
  .الوالدين، واألطفال املولودين ألمهات وحيدات، واألطفال املولودين خارج إطار الزواج، واألطفال الالجئني

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لإلسراع بالتـسجيل اجملـاين جلميـع               و  - ٤١
و األب أو اجملهولـو الوالـدين، وأطفـال         األطفال الذين ولدوا يف اإلقليم الوطين، مبن فيهم األطفال اجملهول         

توصي اللجنة الدولـة    و. األمهات الوحيدات، واألطفال املولودون خارج إطار الزواج، واألطفال الالجئون        
وتشجع . محالت إعالم وتوعية للوالدين وللمجتمع بشكل عام بضرورة تسجيل املواليد         أيضاً بتنظيم   الطرف  

 استخدام نظام تسجيل متنقل للوصول إىل املناطق النائية، وتطبيق نظـام   اللجنة الدولة الطرف على النظر يف     
وحتث اللجنة الدولة الطرف على السماح لألطفال الذين ال حيملون وثائق           . وطين إلكتروين لتسجيل املواليد   

  . رمسية باحلصول على اخلدمات االجتماعية، مثل الصحة والتعليم، ريثما يتم تسجيلهم

  لومات املالئمةالوصول إىل املع

تالحظ اللجنة ما أُحرز من تقدم حنو التصدي لنقص املعلومات املالئمة املتاحة لألطفال وضعف سـبل                  - ٤٢
عدم تكافؤ الفرص بني غري أن اللجنة يساورها القلق إزاء . احلصول على املعلومات بشكل عام يف مجيع أحناء البلد

 اإلعالم، وال سيما األطفال الذين يعيشون يف فقـر واألطفـال   مجيع األطفال يف الوصول إىل املعلومات ووسائط   
  . الواقع االجتماعي االقتصادي، وذلك بسبب املهمَّشني

الكامل لتوافر سبل احلصول علـى      ضمان  التوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها من أجل         و  - ٤٣
 يعيشون يف فقر ومن يعيشون يف املنـاطق         املعلومات املناسبة جلميع األطفال على قدم املساواة، وال سيما من         

  .أن تكون هذه املعلومات مالئمة ألعمارهم ومدى نضجهمعلى النائية والريفية، 

وتشعر اللجنة بقلق بالغ ألن مقدمي خدمات اإلنترنت واإلذاعة والقنوات التلفازية الفضائية يعملون يف                - ٤٤
ملعلومات واملواد واملمارسات التسويقية الضارة، مبا يف ذلـك       ظل احلد األدىن من اللوائح اليت حتمي األطفال من ا         

  . للمواد اإلباحيةألطفال يف املناطق احلضريةاعرض ت

 ووضع مبادئ توجيهية مناسبة حلماية حمددةتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف اعتماد تشريعات و  - ٤٥
  . اليت تقوض رفاه وكرامة األطفالاألطفال من املعلومات واملواد واملمارسات التسويقية الضارة
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  التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

تكرر اللجنة اإلعراب عن قلقها إزاء توقيع عقوبة اإلعدام على األطفال وتطبيقها بأثر رجعي على األشخاص                  - ٤٦
  .من االتفاقية) أ(٣٧ سنة، مما يتناقض مع املادة ١٨و ١٦  بني يتراوحالذين ارتكبوا جرائم يف طفولتهم وهم يف سن

 اجلـرائم الـيت     يفتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ خطوات عاجلة لوقف توقيع عقوبة اإلعدام            و  - ٤٧
  . سنة، وإلغاء هذه العقوبة١٨يرتكبها أشخاص دون سن 

  العقوبة البدنية

ق القوانني احلالية يف منع العقوبة البدنية، وإزاء وجود لوائح معينة يساور اللجنة القلق إزاء عدم فعالية تطبي  - ٤٨
 تشعر اللجنة بالقلق ألنه برغم حظر الدسـتور للمعاملـة           ذلكك. يف املدارس تسمح بأشكال من العقوبة البدنية      

عاملة القاسية أو   القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ال يزال األطفال يتعرضون للعقوبة البدنية وغريها من ضروب امل              
  .املهينة نظراً ألهنا تلقى القبول من القانون ومن اجملتمع

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ اإلجراءات الالزمة لوقف تطبيق العقوبة البدنية وغريها من ضروب              و  - ٤٩
  :اءات أخرى منهاالعقوبة القاسية أو املهينة اليت تلقى القبول ومتارس على نطاق واسع، إضافة إىل اختاذ إجر

  تعزيز القوانني احلالية حبيث حتظر صراحة العقوبة البدنية؛  )أ(  
 تأديب األطفال، ومنع العقوبـة      إزاءمواقف اجملتمع   تغيري  زيادة الوعي العام هبذا احلظر بغية         )ب(  

  البدنية يف البيوت واملدارس واملؤسسات وأماكن العمل؛
وة الرامية إىل تعزيز األشكال البديلة وغري العنيفة مـن          توفري برامج التدريب وأنشطة الدع      )ج(  

  التأديب يف أوساط األسرة واملدارس واملؤسسات واجملتمعات احمللية؛
  .ضمان التحقيق يف مجيع حاالت تطبيق العقوبة البدنية وتقدمي مرتكبيها للقضاء  )د(  

  متابعة دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال

، توصي اللجنـة الدولـة      (A/61/299)إىل دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال         باإلشارة    - ٥٠
  :الطرف مبا يلي

مراعاة اختاذ مجيع التدابري الضرورية لتنفيذ دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال، مع   )أ(  
  ؛)٢٠٠٥مايو / أيار٢٠ و١٩ ييوم ،املعقودة يف باكستان(نتائج وتوصيات املشاورات اإلقليمية جلنوب آسيا 

إيالء أولوية لتنفيذ توصيات هذه الدراسة من أجل القضاء على مجيع أشكال العنف ضـد                 )ب(  
  :األطفال، مع التركيز على التوصيات التالية

  حظر مجيع أشكال العنف ضد األطفال؛  ‘١‘  
  تعزيز قيم نبذ العنف ورفع مستوى الوعي؛  ‘٢‘  
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   منهجي جلمع البيانات وللبحوث؛وضع وتنفيذ نظام وطين  ‘٣‘  
استخدام هذه التوصيات كأداة للعمل، بالشراكة مع اجملتمع املدين وال سيما مبشاركة األطفال،   )ج(  

لضمان محاية مجيع األطفال من مجيع أشكال العنف البدين واجلنسي والنفسي، واكتساب زخم من أجل اختـاذ                 
   هلما؛ءات حمددة بإطار زمين ملنع العنف واإليذاء والتصديإجراءات عملية، وعند االقتضاء، اختاذ إجرا

 مبسألة العنف ضد األطفـال،      ة لألمني العام املعني   ة اخلاص ةالتماس املساعدة التقنية من املمثل      )د(  
  .حلقوق اإلنسان، ومنظمة الصحة العامليةاألمم املتحدة واليونيسيف، ومفوضية 

   البيئة األسرية والرعاية البديلة- ٥
  ) من االتفاقية٣٩و) ٤(٢٧ و٢٥ و٢١- ١٩ و١١- ٩و) ٢- ١(١٨ و٥املواد (

  توجيهات الوالدين ومسؤولياهتما واملساعدة املقدمة منهما

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية األعمال واخلدمات االجتماعية الالزمة لدعم الوالدين واألسرة يف   - ٥١
وال يبـدو   . يما األطفال الذين يعيشون يف أسر يرعاها أحد األبوين        الوفاء مبسؤلياهتم عن تنشئة األطفال، وال س      

  .كذلك أن اخلدمات اليت تقدمها الدولة الطرف تناسب وضع األسر

 وختصيص موارد    العمل هبا،  توصي اللجنة الدولة الطرف بتوسيع نطاق آليات رعاية اجملتمع اجلاري         و  - ٥٢
  .عي االستباقيبشرية ومالية كافية لدعم األسرة والعمل اجملتم

  األطفال احملرومون من البيئة األسرية

وقدرات دور اإليواء، ومالجـئ األيتـام، ودور        إمدادات  اللجنة جبهود الدولة الطرف يف حتسني       تنوه    - ٥٣
غري أن اللجنة يساورها    . األطفال، واملؤسسات املماثلة، لتستوعب مزيداً من األطفال احملرومني من البيئة األسرية          

عدم كفاية التـسهيالت    أيضاً  تالحظ اللجنة بقلق    و.  منعدمة تكاد تكون ن ترتيبات الرعاية شبه األسرية      القلق أل 
. برامج مستمرة لتدريب العاملني يف مؤسسات تقدمي الرعاية وتنمية مهاراهتم         املتاحة يف املؤسسات، واالفتقار إىل      

سات أو تدابري واضحة بشأن إعادة األطفـال إىل         إضافة إىل ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء االفتقار إىل سيا          
يف املودعني وأخرياً، يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية املعلومات املتاحة عن األطفال     . أسرهم كلما أمكن ذلك   

  . السلطاتا تقوم هبيتإليداع اللعمليات امؤسسات تقدمي الرعاية وعن االستعراض الدوري 

سابقة للدولة الطرف، وحتثها على تكثيف جهودها وشراكاهتا من أجل زيادة تكرر اللجنة توصيتها الو  - ٥٤
إىل اإلسراع بوترية التدابري املتخذة لتحويـل       أيضاً  تدعو اللجنة الدولة الطرف     و. عدد مرافق الرعاية البديلة   

الل التخطيط  شاريع ومن خ  املمؤسسات تقدمي الرعاية إىل بيئات شبه أسرية، بعيداً عن الُنُهج املرتكزة على             
  : توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يليذلكك. والتنفيذ على املدى األطول

إجراء دراسة لتقييم وضع خمتلف فئات األطفال املودعني يف املؤسسات، واعتمـاد تـدابري                )أ(  
  لتحسني ظروفهم املعيشية واخلدمات املقدمة هلم؛
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  يلة وإتاحة سبل وصول األطفال إىل آليات الشكوى؛توفري التدريب للعاملني يف أماكن الرعاية البد  )ب(  
اختاذ مجيع التدابري الالزمة للسماح لألطفال املودعني يف املؤسسات بالعودة إىل أسرهم كلما               )ج(  

  أمكن ذلك؛
  تقدمي الدعم الالزم لألسر مبا ميكنها من ضمان رفاه األطفال وصيانته؛  )د(  
ة وضمان وجود آليات شاملة لالستعراض الدوري       وضع معايري واضحة للمؤسسات القائم      )ه(  

 ٢٠٠٥ من االتفاقية والتوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة يف عام          ٢٥، يف ضوء املادة     اإليداع ورصده عمليات ا ل
  . ألطفال املفتقدين لرعاية الوالديناملتعلقة بابعد يوم املناقشة العامة 

  اإليذاء واإلمهال

واع اإليذاء واإلمهال اليت حتدث يف كل من املؤسسات العامة واخلاصة اليت            تالحظ اللجنة بقلق خمتلف أن      - ٥٥
ويساور اللجنة قلق خاص ألن الفتيات واألطفال الـذين يعيـشون يف فقـر             . ختدم األطفال، وكذلك يف املنازل    

  . أو يعملون يف الشوارع، يتحملون القسط األكرب من اإليذاء واإلمهال/واألطفال الذين يعيشون و

  :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يليو  - ٥٦

تعزيز محالت التوعية العامة، وتقدمي املعلومات والتوجيه األبوي والتدريب واملشورة بغيـة              )أ(  
  حتقيق مجلة أمور، منها منع إيذاء األطفال وإمهاهلم؛

واألخصائيون مبن فيهم مقدمو الرعاية واملدرسون،      (زيادة عدد املهنيني العاملني مع األطفال         )ب(  
وضمان تلقـيهم التـدريب     ) ، وأعضاء جهاز الشرطة واجلهاز القضائي     األخصائيون الطبيون االجتماعيون، و 

 حقوق األطفال والتزامهم باإلبالغ عن حاالت االشتباه يف وقوع عنف يؤثر علـى األطفـال واختـاذ               بشأن
  اإلجراءات املناسبة إزاءها؛

  تدريب على املهارات لتمكني األسـر مـن محايـة رفـاه            تعزيز برامج تثقيف الوالدين وال      )ج(  
  األطفال وحقوقهم؛

 ضحايا اإليذاء واإلمهال، لضمان حصوهلم علـى خـدمات          منتعزيز الدعم املقدم لألطفال       )د(  
  .التعايف واملشورة الكافية وغريها من أشكال التأهيل

  االجتماعية والرعاية األساسيةلصحة  ا- ٦
  ٢٤و ٢٣ واملواد ؛١٨ املادة نم ٣ والفقرة ؛٦ املادة(
  )االتفاقية من ٢٧ املادة من ٣- ١ راتـوالفق؛ ٢٦و

  املعوقوناألطفال 

 فإهنا املعوقني، ألطفالل قوقاحل يف املساواة كفالة إىل الرامية املختلفة باملبادرات علماً اللجنة حتيط بينما  - ٥٧
ما يتعرض له األطفال  إزاء القلق ويساورها لموسةم إجراءات إىل السياسات ترمجة دون حتول اليت العقبات تالحظ
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 يـساور  ذلـك،  علىوعالوة  . هممنو مرحلة طوال ضارة معاملةمن  و متييز من منهم، الفتيات خباصةاملعوقون، و 
 .اإلعاقات عن املبكر الكشف خدماتعدم كفاية  إزاء القلق اللجنة

   مـن االتفاقيـة والتعليـق العـام         ٢٣ادة  املستمر، مع مراعاة    وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت       - ٥٨
 : تقوم مبا يلي محاية وتعزيز حقوق األطفال املعوقني، وأنيف، حبقوق األطفال املعوقنياملتعلق ) ٢٠٠٦(٩رقم 

  لتنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛املناسبةالتدابري اختاذ   )أ(  

 ر اإلعاقة وأسباهبا؛ بيانات جيدة موثوقة ومفصلة عن مدى انتشاريتوف  )ب(  

 ضع تدابري وإجراءات طبية للكشف املبكر عن اإلعاقات عند األطفال؛و  )ج(  

ض السياسات اخلاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة اليت جيري النظر فيها إلقرارها وحتديث استعرا  )د(  
 ؛ةياسات شاملة لألطفال ذوي اإلعاقالتدابري واإلجراءات الالزمة لتنفيذ س

 إطار وزارة الرعاية  دور املؤسسة الوطنية لتنمية قدرات املعوقني ومسؤولياهتا يفضوحو كفالة  )ه(  
 ؛ أخرى معنية، وتيسري التنسيق مع وزاراتاالجتماعية

ال سيما واملالية الضرورية، ) أي أخصائيي اإلعاقة(بذل املزيد من اجلهود لتوفري املوارد املهنية   )و(  
ع برامج إعادة التأهيل اجملتمعية، مبا فيها جمموعات دعم اآلباء، لـضمان            يز وتوس يعلى الصعيد احمللي، وتعز   

 .حقوق كل األطفال املعوقنيتغطية 

  الصحية واخلدماتالصحة 

تالحظ اللجنة مع التقدير التقدم احملرز بشأن صحة الطفل واألم، مبا يف ذلك اخنفاض معـدل وفيـات                    - ٥٩
ة احلصبة، واخنفاض انتشار نقص الوزن بني األطفـال دون سـن      األطفال دون سن اخلامسة، وزيادة معدل تغطي      

 مرافـق   خدماتوباملثل، تالحظ اللجنة زيادة يف إمكانية حصول األطفال على مياه الشرب املأمونة و            . اخلامسة
أكثر األطفال ضعفاً، ميتد بعد إىل التحسينات الصحية مل ألن أثر  ورغم ذلك، تبقى اللجنة قلقة      . الصرف الصحي 

عدد حاالت األمراض   ال يزال   ، و  للغاية معدل وفيات املواليد ومعدل سوء تغذية األطفال ال يزاالن مرتفعني         ن  ألو
وتالحظ اللجنة أيضاً مع القلق ارتفـاع وقـوع         . املنقولة باملاء واألمراض املعدية اليت ميكن الوقاية منها مرتفعاً        

املساواة يف الوصول إىل اخلدمات الصحية واالعتماد على حوادث األطفال وإصاباهتم، ال سيما الغرق، وتزايد عدم 
  .أموال املاحنني لشراء اللقاحات

 : تقوم مبا يليوتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن  - ٦٠

 التغذية بني   عملية احلد من نقص   ة من حيث التكلفة لتسريع      استراتيجية منسقة وفعال  اعتماد    )أ(  
)  شـهراً  ٢٤ أشـهر إىل     ٦من  (للمغذيات الدقيقة، ال سيما للرضع      األطفال، مبا يف ذلك االستخدام الفعال       

 العمل مع اآلباء، وأفراد األسر، واألخصائيني الصحيني، وقادة اجملتمع احمللـي لتغـيري              ةواصلمواملراهقني، و 
 السلوك السليب املتعلق بتغذية األطفال؛
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راتيجيات منسقة لتحقيق    الوقاية وخفض إصابات األطفال الصغار وحوادثهم يف است        إدراج  )ب(  
 ؛)خفض معدل وفيات األطفال(لفية  من األهداف اإلمنائية لأل٤اهلدف 

انية مع االهتمام   اجملولية  األصحية  الدمات  اخل الالزمة لزيادة الوصول إىل      التدابري مجيع   اختاذ  )ج(  
  لألطفال وأمهاهتم؛هابشكل خاص بالرعاية قبل الوالدة وبعد

 ولزيـادة   املمارسني الطبيني ة لتدريب األخصائيني الصحيني و    ـطنية الالزم  القدرات الو  بناء  )د(  
 عدد القابالت املاهرات؛

بشأن أمهية الرعايـة قبـل      نظيم محالت التوعية، بالتعاون مع الشركاء املعنيني واألكفاء،         ت  )ه(  
 ؛ الطبيعيةالوالدة ورعاية املواليد والرضاعة

التمييز ضد أطفال األقليات والشعوب األصـلية يف التمتـع    تدابري حمددة لكفالة عدم   اختاذ  )و(  
 .حبقهم يف الوصول إىل اخلدمات الصحية األساسية واملتخصصة

. لتحسني التغطية " مسار سريع "وفكرة اتباع    اجلارية الصحية اإلصالحات االهتمام مع اللجنة وتالحظ  - ٦١
املائة  يف ٨٥ وأن الصحية اخلدمات من املائة يف ٤٠ وىس يوفر ال العام القطاع أنمع القلق  تالحظغري أن اللجنة 

 حـديثاً  املعتمد القسائم نظام اللجنة تالحظوبينما  . ماهرات قابالت حضور دون البيت يف حتدث الوالداتمن  
   يزيـد  بدأ والذي تفيد التقارير بأنه     أسباب الراحة مثل النقل واألصناف الصغرية للمواليد،       يغطي الذي ،للمرأة
يتطلب، لكي يعمـل بـصورة       القسائم نظام نأل قلقها عن تعرب فإهنا العام، القطاع خدمات على لطلبا من

 قبل املنتظمة للرعاية الالزمني املهرة العمال لتوفري احلكومية غري واملنظمات اخلاص القطاع من ثابتاً دعماً مستمرة،
  .وبعدها الوالدة

 لتوفري احلكومية غري واملنظمات اخلاصلقطاع  وتعاون  عم  بأن تكفل د   الطرف الدولة اللجنة وتوصي  - ٦٢
 بأن الطرق الدولة اللجنة توصي بذلك، قيامهاولدى  . نظام القسائم  لتشغيل الالزمني املهرة والعمال املهنيني
 .اخلاصة وعياداهتم العام القطاع أطباء بني املصاحل يف تضارب أي وجود عدم تضمن

  املراهقنيصحة 

املراهقني،  بصحة االهتمام كفاية عدم بشأن الطرف الدولة منة مع القلق املعلومات الواردة ناللج تالحظ  - ٦٣
الـيت مت    ألطفالا ةسياس يف للمراهقني سياسات دمج قرار ألن أيضاً القلق اللجنة ويساور. منهم اإلناث سيما ال

 امللحة القلق بواعث ومن. العمرية اتالفئ خمتلف احتياجات بني الضرورية التمييز أوجهتنقيحها مؤخراً قد يطمس 
 التغذيـة،  نقص عن فضالً املبكرة، والزجيات الفتيات ضد العنف عن الناشئة املسائل املراهقني حةفيما يتعلق بص  

 نفـصلة امل صحيال صرفال مرافق ذلك يف مبا الصحية، املرافقإمكانية احلصول على التعليم الصحي وخدمات       و
اخلاصة  االستشارية واخلدمات املرافقكفاية  عدم إزاء ذلك على عالوةساور اللجنة القلق وي. املدارس يف الئمةاملو
  .للمراهقني اإلجنابيةو العقلية لصحةبا
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 : تقوم مبا يليوتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن  - ٦٤

 دراسة شاملة بغية فهم طبيعة مشاكل صحة املراهقني ونطاقها، مع مشاركة كاملة من              إجراء  )أ(  
إيـالء  راهقني، واستخدام هذه الدراسة كأساس لوضع السياسات والربامج املتعلقة بصحة املراهقني، مـع              امل

 لمراهقات؛لاهتمام خاص 

 ذلك تؤثر يف حقوق املراهقني، مبا يفضع سياسات شاملة منفصلة بشأن املسائل احلرجة اليت و  )ب(  
 اإلجنابية؛و الصحة العقلية خدمات

االجتماعية، ال سيما الفتيـات منـهم،        -  الحتياجات املراهقني النفسية  ص  إيالء اهتمام خا    )ج(  
يف املدارس والعيادات ونشر املعلومات بشأن وجود       تناسب األطفال   وتقدم خدمات استشارية مالئمة وسرية      

 فرها؛اهذه اخلدمات وتو

  مرافق صرف صحي منفصلة ومالئمة للمراهقات واملراهقني؛ريتوف  )د(  

صحة املراهقني ومنوهم يف سياق االتفاقية املتعلق ب) ٢٠٠٣(٤تعليق اللجنة العام رقم   مراعاة  )ه(  
 .تنفيذ السياسات والربامج املتعلقة بصحة املراهقنيعند 

  املخدرات استعمالإساءة 

 إساءة استعمال املخدرات، مبا يف ذلك إساءة تزايدتشري إىل اليت علومات امليساور اللجنة القلق إزاء   - ٦٥
 .تعمال املخدرات غري التقليدية مثل الصمغاس

ووضع بني األطفال وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ التدابري الالزمة ملنع استعمال املخدرات   - ٦٦
 .عادة تأهيل األطفال الذين استعملوا املخدراتإل، عند االقتضاء، تقدم املساعدةبأن وحد له 

  الضارة التقليديةاملمارسات 

 والـزواج  املبكر والزواج املهر، فيها مبا الضارة، التقليدية املمارسات استمرار إزاء القلق اللجنة ريساو  - ٦٧
. حبقوقهن الكامل ومتتعهن ومنوهن صحتهن على السليب اأثرهإزاء  و،  الفتيات تلك اليت تشمل   سيما ال باإلكراه،

 .ايناجلنس العنف إىل أيضاً الفتياتتعرض فهذه املمارسات 

وصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري تشريعية عاجلة حلظر الزواج املبكر والزواج بـاإلكراه              وت  - ٦٨
وحتث اللجنة الدولة الطرف علـى      . واملمارسات التقليدية األخرى الضارة بصحة الفتيان والفتيات ومنوهم       

لية، توّجه للممارسني واألسر    اعتماد برامج توعية مراعية لالعتبارات اجلنسانية، مبشاركة قادة اجملتمعات احمل         
وتوصي اللجنـة   . وعامة اجلمهور من أجل منع املمارسات الضارة ووضع حد هلا، ال سيما يف املناطق الريفية              

  .أيضاً الدولة الطرف باعتماد تدابري فعالة لتمكني الفتيات يف احمليط األسري واملدرسي واجملتمعي
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  )اإليدز (املكتسب املناعة نقص متالزمة/البشرية املناعة نقصفريوس 

 نقـص  فـريوس  منالدولة الطرف الشاملة للوقاية      سياسات بشأن تلقتها اليت باملعلومات اللجنة ترحب  - ٦٩
 املـراهقني  سـيما  الو لسكان،عدم الوعي الكايف لدى      إزاء اللجنة يساور القلق أن غري .اإليدز/البشرية املناعة

 أو األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي احلماية وسائل دون اجلنسي النشاط ممارسة بعواقب ، منهموالشبان
 خطـر  عوامل وجود إزاء أيضاً القلق اللجنةويساور . هلماإليدز أو العالج املتاح /أو فريوس نقص املناعة البشرية    

ـ        استخدام قلة مثل اإليدز/البشرية املناعة نقص بفريوس اإلصابة   ذي ينطـوي   وسائل منع احلمـل والـسلوك ال
 .على خماطر

 : تقوم مبا يليوتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن  - ٧٠

 بغية زيادة الوعي عن طريق تنظيم محالت وبرامج للتسويق االجتماعيز جهودها الوقائية يتعز  )أ(  
 اإليدز، مبا يف ذلك الوعي بوسائل الوقاية واستخدام وسائل منع احلمل؛/بفريوس نقص املناعة البشرية

لتصدي النتقال الفريوس من اآلباء إىل األطفـال،        امبادئ توجيهية بشأن استراتيجية     وضع    )ب(  
 ، ورعاية الطفل؛ الطبيعيةوالرعاية قبل الوالدة، والرعاية خالل املخاض، والرضاعة

  اإليـدز  /فريوس نقص املناعة البـشرية    املتعلق ب ) ٢٠٠٣(٣ تعليق اللجنة العام رقم      مراعاة  )ج(  
اإليدز وحقوق اإلنـسان يف     /فريوس نقص املناعة البشرية   املتعلقة ب املبادئ التوجيهية الدولية    وحقوق الطفل و  

 .وضع سياساهتا وبراجمها

  املعيشةمستوى 

 جيري اليت والنقود األغذية ونقل االجتماعيات األمان شبكاملتعلقة مبختلف برامج  املعلومات اللجنة تقدر  - ٧١
ألن عميق  قلقب تشعر اللجنة أن غري. األساسية حبقوقه التمتع يف الطفل حظوظ نيوحتس الفقر من احلد بغية تنفيذها

 عدد وزيادة  السريع احلضري التوسع شأن شأهنما خطريين، حتديني يشكالنفقر األطفال وعدم متتعهم باملساواة      
وح املعايري املستخدمة   وعدم وض  املخصصة، املوارد كفاية وعدم املعايري، يستويف ال الذي والسكن الفقرية األحياء

ة شـبك  بـرامج  نطاقألن   أيضاً القلق اللجنةويساور  . االجتماعي األمان اتشبك برامج من املستفيدينالختبار  
 ملعرفـة جيري تقييمها واحلكم عليهـا       ال الربامج هذه نألو املشاكل ضخامة إىل بالنظر حمدود  االجتماعي األمان
 .والطويل القصري املديني على آثارها

 لتنفيذ الالزمة اخلطوات مجيع اختاذ على الطرف الدولة اللجنة تشجع االتفاقية، من ٢٧ للمادة ووفقاً  - ٧٢
 الدولة اللجنةوتدعو  .تهمعيشم مستويات وحتسني األطفال فقر من احلد إىل الرامية العمل وخطط التشريعات

  : القيام مبا يليإىل ذلك على عالوة على الطرف

ألطفال، مع حتديد حاالت اخلاصة با  األمان االجتماعياتات شاملة لربامج شبك  إجراء تقييم   )أ(  
 عدم املساواة والتمييز واقتراح سبل انتصاف مالئمة؛



CRC/C/BGD/CO/4 
Page 18 

 

يف جمال محاية الطفـل  الربامج الناجحة اليت تنظمها وضع وتنفيذ خطط لتكرار وزيادة حجم         )ب(  
   .مجيع أحناء البلدحتسني مستوى معيشة األطفال ومتتعهم حبقوقهم يف هبدف 

  التعليم واألنشطة الترفيهيـة والثقافيـة       - ٧
 ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨املواد (    

  اناملهني واإلرشاد التدريب فيه مباالتعليم، 

بينما تالحظ اللجنة التقدم احملرز يف زيادة االلتحاق مبدارس التعليم االبتدائي، وخفـض الفجـوة بـني                  - ٧٣
    القلـق  طفال الفقراء إىل املدرسة، فإن    ق الربامج اليت تدعم وصول الفئات املهمشة من األ        اجلنسني، وتوسيع نطا  

 اليت ال تتجاوز مخسة أعوام؛ واالختالفات فيما بني الـنظم التعليميـة     اإللزامي إزاء مدة التعليم      يساورها ما زال 
فر األدوات ا؛ وتكاليف التعليم اخلفية؛ وعدم تو؛ وانعدام برامج مناء الطفولة املبكرةالدينيةواملدارس منها وازية، وامل

ورداءة نوعية التعليم املقدم يف     صول على التعليم    حلالتفاوتات امللحوظة فيما بني املناطق يف إمكانية ا       واملعدات؛ و 
 .العديد من املدارس

ني لألطفال وحاالت   وباإلضافة إىل ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير اليت تفيد بسوء معاملة املعلم              - ٧٤
؛ وعدم وجود مرافق إليهاتسلط األقران والتحرش اجلنسي الكثرية، ال سيما ضد الفتيات، يف املدرسة ويف الطريق              

رس ا ونسبة االلتحاق باملد   ، االبتدائية الدراسةمتام  معدل إ شدة اخنفاض   صرف صحي منفصلة للفتيات والفتيان؛ و     
 املالئمة للتعليم والتدريب املهنيني، مبا يف ذلك لألطفال الذين توقفـوا عـن        الثانوية املنخفضة جداً، واملرافق غري    

اسـتمرار  ، و ومعادلتها ببعضها البعضة وغري الرمسية الرمسييةربامج التعليمالها؛ وانعدام التنسيق متامإقبل  الدراسة  
  .لتعليم يف ميزانية الدولة الطرفااعتمادات اخنفاض 

  : تقوم مبا يليلطرف بأنوتوصي اللجنة الدولة ا  - ٧٥

 نظر يف متديد فترة التعليم اإللزامي يف البلد؛ال  )أ(  

 لتوسيع النظام التعليمي وحتسني نوعية التعليم؛املخصصة اعتمادات امليزانية زيادة   )ب(  

، بوسائل منها اعتماد التعليم العام قبل املدرسة بطريقة شاملةمناء الطفولة املبكرة التعامل مع   )ج(  
 التعلم؛حمصلة وصفه جزءاً من التعليم االبتدائي اإللزامي لتحسني ب

زيادة االلتحاق باملدارس االبتدائية وإجياد طريقة فعالـة ملنـع   واصلة  ز اجلهود املبذولة مل   يتعز  )د(  
 التوقف عن الدراسة؛

 شعوب األصلية؛تعدد اللغات يف املناطق النائية ألطفال األقليات والاملنظر يف توفري التعليم ال  )ه(  

  التعليم يف املستوى الثانوي؛ليواصلنمعدل االنتقال إىل املدارس الثانوية ودعم الفتيات زيادة   )و(  

 يتوقفـون عـن   ن التعليم والتدريب املهنيني، مبا يف ذلك لألطفال الذي    فرص  املزيد من  توفري  )ز(  
 عليم؛ مرافق رمسية وغري رمسية للجمع بني العمل والتإنشاءوالدراسة، 
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القضاء بصورة فعالة على التفاوتات القائمة فيما يتعلق بالوصول إىل النظام التعليمي وبنوعية   )ح(  
  مع إيالء أمهية خاصة للمناطق األقل منواً؛هذا النظام يف مجيع مناطق البلد،

 ت والفتيان؛ز املدارس على حنو أفضل باملواد التعليمية ومرافق الصرف الصحي املالئمة للفتيايجته  )ط(  

محالت توعية قوية يف املدارس واجملتمعات احمللية ملكافحة سوء معاملة األطفـال ومنـع              شن    )ي(  
 . الفتياتوخباصةاألطفال يف املدارس ويف الطريق إىل املدرسة، بتسلط األقران والتحرش اجلنسي 

  والفنية والثقافية الترفيهية واألنشطةالراحة 

لألطفال من مجيع   املتاحة  اء العدد احملدود من املرافق الترفيهية والتروحيية والثقافية         يساور اللجنة القلق إز     - ٧٦
  .األعمار، مبا يف ذلك املالعب واملرافق الرياضية يف املدرسة وكذلك لألطفال غري امللتحقني مبدارس

 املرافق التروحيية وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري الالزمة لتحسني وصول األطفال إىل  - ٧٧
والرياضية اجليدة، وإىل األنشطة الثقافية واملرافق الترفيهية األخرى اخلاصة باألطفال من خمتلـف األعمـار               

وعالوة على ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن ختصص ما يكفي            . والبيئات االجتماعية االقتصادية  
 .راحة والترفيه واللعبمن املوارد البشرية واملالية إلعمال احلق يف ال

  تدابري احلماية اخلاصة  - ٨
 ) من االتفاقية٣٦- ٣٢و؛ )د(- )ب (٣٧ و٤٠ و٣٩ و٣٨ و٣٠ و٢٢املواد (

  الالجئوناألطفال 

ل بالالجئني وليس لديها تتص إقليمية أو دولية معاهدة أي يف طرفاً ليست الطرف الدولة أن اللجنة تالحظ  - ٧٨
 فيمـا  الطرف الدولة وفد عنها أعرب اليت الشواغل أيضاً اللجنة وتالحظ. جئنيأية أحكام تشريعية أو إدارية لال     

ويساور اللجنة القلق ألن    . الالجئني األطفال ظروف تسوية أُريد إذا" اجلذب عوامل "بآثار خاص، بوجه يتعلق،
 بوصـفهم  سجلنيامل األطفال جلميع ميالد شهادات إصدار على املبدأ، ناحية من فقط، وافقتالدولة الطرق قد    

 الروهينغيا ألطفالا لغري الالجئني وضع بعدم منح الطرف الدولة موقف اللجنة تالحظ وبينما. يشبنغالد يف الجئني
مثل البيهـاري الـذين      الالجئني األطفال مجاعات من وغريها اجلماعات هذه إزاء بالقلق تشعر افإهن ميامنار، من

 عـدم  إزاء العميق قلقها عن اللجنةوتعرب  . الطرف الدولة يف تاخلدما إىل الوصولعليهم  يصعب أو يستحيل    
 .شاملةبصورة  الالجئني األطفال حقوقالتوصل بعد ألي حل دائم للتعامل مع 

  : تقوم مبا يليوتكرر اللجنة التأكيد على توصيتها للدولة الطرف بأن  - ٧٩

 إىل   فـوراً  هموصول مجيـع األطفـال وأسـر      شريعات وإجراءات وطنية للسماح ب    ضع ت و  )أ(  
 اإلجراءات ذات الصلة اليت حتدد وضع الالجئني؛



CRC/C/BGD/CO/4 
Page 20 

 

 يف السماح لألطفال الذين يقيمون يف خميمات الالجئني وأسرهم بالوصـول إىل مجلـة               النظر  )ب(  
االستمرار يف كفالة أن تتوافر لكل األطفال الالجئني وأسرهم سبل مالئمة للحصول  التعليم، ومن بينهاخدمات، 

  للخطر بشكل خاص؛نيعرضاملىل إة وغذائية أفضل، واحلماية من العنف، وتقدمي الدعم خدمات صحيعلى 

من غري  ، مبن فيهم األطفال،     الروهينغيا من   ٢٠٠ ٠٠٠- ١٠٠ ٠٠٠ شواغل حوايل    معاجلة  )ج(  
 الالجـئني املـسجلني يف      لنفس أسـباب  يقيمون يف البلد    إن كانوا    الدولة الطرف و   لدىالجئني  كسجلني  امل

إمكانيـة  تسجيل الوالدات، واألمـن، و    خبدمات   وتزويدهم، كحد أدىن، بوضع قانوين، و      ،ت الرمسية املخيما
 التعليم وخدمات الرعاية الصحية؛احلصول على 

والتنفيذ الكامل لألوامر الصادرة بالفعل     ألطفال الالجئني يف اإلقليم     الكاملة ل قوق  احلكفالة    )د(  
 تسهل املساواة يف التمتع حبقوقهم؛اليت من شأهنا أن عن احملكمة العليا، 

  من االتفاقية؛١٠ مشل األسر بطريقة إجيابية وإنسانية وسريعة، وفقاً للمادة  ملّالتعامل مع مسألة كفالة  )ه(  

  اخلاصة بوضع الالجئني؛١٩٥١نظر يف التصديق على اتفاقية عام ال  )و(  

  .شؤون الالجئني واليونيسيفاملساعدة الدولية من مفوضية األمم املتحدة لالتماس   )ز(  

  املسلحة الرتاعاتيف األطفال 

 عن الطرف للدولة األويل التقرير يف النظر بعداليت أصدرهتا  اخلتامية الحظاتامل على التأكيد اللجنة تكرر  - ٨٠
ـ  جتنيد القلق مع وتالحظيف الرتاعات املسلحة،  األطفال بإشراك املتعلق االختياري الربوتوكول تنفيذ  يف الاألطف

القلق يساور   فإن الوالدات، تسجيل نظاماملفروضة على    الشديدة للقيودونظراً  . الطرف للدولة املسلحة القوات
 احلـاالت  مـن  العديـد  يف من الـصعوبة مبكـان     يكون قد   لمجنديناحلقيقية ل  سنال حتديد ألن أيضاً اللجنة

)CRC/C/OPAC/BGD/CO/1، ١٦و ١٥ الفقرتان.( 

  :كفالة ما يليلالدولة الطرف بأن تواصل وضع وتعزيز التدابري الالزمة وتوصي اللجنة   - ٨١

بوضـع ضـمانات    وذلـك   لسن الدنيا للتجنيد،    بلوغه  عدم التحاق أي طفل باجليش قبل         )أ(  
وتنفيذها بشكل منهجي للتحقق من سن املتطوعني، باالستناد إىل عناصر موضوعية مثـل شـهادة املـيالد،                 

 ؛، يف حالة عدم توافر الوثائقفحص طيب لتحديد السن احلقيقية للطفلإجراء والشهادات املدرسية، و

وعية حقيقية، طإىل رغبة  أو السابعة عشرة جتنيد األطفال يف سن السادسة عشرةيستند أن   )ب(  
 .حيدث إال مبوافقة مسبقة من اآلباء أو األوصياء القانونينيوقرار مستنري، وأال 

  الطفل عمل ذلك يف مبا االقتصادي،االستغالل 

يف قطاع املالبـس     الطفل عمل على للقضاء الطرف الدولة اختذهتا اليت املهمة التدابري التقدير مع اللجنة تالحظ  -٨٢
االرتفاع  استمرار إزاء القلق اللجنة يساور ذلك، ومع. مقاطعات مثاين يف الطفل عمل على للقضاء شبكة وإنشاء اجلاهزة

وورشات السيارات والنقـل     اللحام وهي ،األطفال عملاملختارة ل  شكالاأل أسوأ من مخسة يف العاملني ألطفاليف عدد ا  
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 أيضاًويساور اللجنة القلق    . التبغ مصانع يف والعمل التدوير وإعادة البطاريات تعبئة وإعادةالطرقي وإعادة تعبئة البطاريات     
 هـؤالء  عمل ظروف لرصد آليات وغياب العاملني، فالاألط محايةمن أجل    حمددة قوانني إلنفاذ آليات وجود عدم إزاء

ندرة البيانات املتاحة بشأن عـدد األطفـال        و أشكاله، وأسوأ األطفال لعمل السلبية باآلثار اجلمهور وعي وقلة األطفال،
 للعنـف  اًتعرض أكثر املنازل يف خادمات يعملن اللوايت الفتيات أن القلق مع اللجنة تالحظ ذلك، علىوعالوة   .املتأثرين

  .الفتياتبشكل عام أعلى من نسبة  العاملني األطفال بني الفتيان نسبة أن رغم واالستغالل،

 اليت تتسم بطـابع     الطفلتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري عاجلة لرصد أشكال عمل            و  - ٨٣
  : تقوم مبا يلياالستغالل والتصدي هلا، وبأن

  يف األعمال احملفوفة باملخاطر؛١٨األطفال دون سن صراحة عمل وانني اليت حتظر ذ القيتنف  )أ(  

 سياسات حلماية   طبيق قوانني العمل القائمة وت    إنفاذ آليات مجع البيانات والرصد بغية       نيحتس  )ب(  
 الطفل من االستغالل االقتصادي؛

 ؛٢٠٠٨ الوطنية املتعلقة بعمل األطفال لعام ةنظر يف إقرار السياسال  )ج(  

احلد األدىن املتعلقة ب) ١٩٧٣(١٣٨ر يف التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم نظال  )د(  
 لسن االستخدام؛

املساعدة التقنية من منظمة العمل الدولية واليونيسيف والشركاء ذوي الصلة لوضع        التماس    )ه(  
 .ل العاملني وإعادة إدماجهمإعادة تأهيل األطفامن أجل برامج مراعية لالعتبارات اجلنسانية ومواتية للطفل 

  الشوارعأطفال 

املراكز احلضرية،   يف يعملون أو يعيشون الذين األطفال من املتزايد العدد إزاء قلقها على التأكيد اللجنة تكرر  - ٨٤
 لسوء معرضون وهم باألطفال؛ الجتاريف جمال ا  املنظمة للعصابات رئيسية أهداف األطفالفهؤالء  . العاصمة يفال سيما   
 .لألطفال مناسبة غري للمشردين ومالجئ بيوت يف وحيتجزون التشرد جبرميةتهمون ي ما وغالباً املعاملة

األطفال الذين   من املتزايدة األعداد مسألة معاجلة إىل هتدف اليت السياساتاللجنة بأال تركز     توصيو  - ٨٥
 االجتماعية احلماية مسائل أيضاً جلتعا أن بل فحسب، االقتصادي اجلانب على الشوارع يفيعيشون أو يعملون 

 أيـضاً  اللجنة وتوصي. ضدهم العنف واستخدام واستغالهلم األطفال هؤالء معاملة سوءتتعلق حتديداً ب   اليت
. واملأوى والتعليم الصحية اخلدمات إىل الشوارع أطفال وصول لكفالة عاجلةبأن تتخذ تدابري  الطرف الدولة

 أنفسهم واألطفال األسر مع الالزمة التدابري كل بأن تتخذ  الطرف الدولة اللجنة توصي ذلك، علىعالوة  و
  .أسرهم إىل العودة على الشوارع أطفال ملساعدة

  اجلنسي واالعتداء اجلنسياالستغالل 

تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعتمدت االستراتيجية اإلقليمية لسبعة من بلدان رابطة جنـوب آسـيا           - ٨٦
وتالحظ اللجنة  . من أجل مكافحة االعتداء اجلنسي على األطفال واالستغالل اجلنسي لألطفال         للتعاون اإلقليمي   
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ومع ذلك، ما زال القلق يساور      . ٢٠٠٠  لعام أيضاً أن الدولة الطرف سنت قانون قمع العنف ضد املرأة والطفل          
  .اللجنة إزاء استمرار معاناة األطفال من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي

وتكرر اللجنة التأكيد على توصياهتا السابقة للدولة الطرف بإجراء دراسة لتقييم نطـاق االعتـداء                 - ٨٧
 :اجلنسي وطبيعته وأسبابه بغية وضع استراتيجية شاملة فعالة، وتوصي الدولة الطرف جبملة أمور، منها

اء اجلنـسي   وضع وإصالح وتعزيز التدابري التشريعية املناسبة للتـصدي ملـسأليت االعتـد             )أ(  
 واالستغالل اجلنسي؛

 اختاذ التدابري املناسبة لكفالة احملاكمة الفورية ملرتكيب اجلرائم اجلنسية ضد األطفال؛  )ب(  

 كفالة عدم جترمي أو معاقبة األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي أو االعتداء اجلنسي؛  )ج(  

 ة ملنع االستغالل اجلنسي وبغاء األطفال؛اختاذ التدابري القانونية وغريها من التدابري املناسب  )د(  

 واملدعني العامني علـى     ، والقضاة ، االجتماعيني واألخصائيني ،تدريب موظفي إنفاذ القوانني     )ه(  
 كيفية تلقي الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها، بطريقة تراعي مشاعر الطفل وحتترم السرية؛

فالة توفري التعليم والتدريب للضحايا، فضالً      إدراج املساعدة على التعايف ضمن أولوياهتا وك        )و(  
 عن تقدمي املساعدة النفسية واملشورة إليهم؛

مواصلة تنفيذ السياسات والربامج املناسبة لوقاية األطفال الضحايا وتعافيهم وإعادة إدماجهم             )ز(  
افحة االستغالل اجلنسي لألطفال    لمؤمترات العاملية ملك  لاجتماعياً، وفقاً لإلعالن وبرنامج العمل وااللتزام العاملي        

  .ذه املسألةاملتعلقة هبخرى األدولية الؤمترات امل، فضالً عن نتائج ٢٠٠٨ و٢٠٠١ و١٩٩٦املعقودة يف عام 

  هبم واالجتار األطفالبيع 

 هـي  مراحـل  ثالث من املكون الربنامج بشأن الطرف الدولة وفد قدمها اليت املعلومات اللجنة تالحظ  - ٨٨
 واالعتـداء   لألطفـال  اجلنسي االستغالل ملكافحة الوطنية العمل خطة بوضع وترحب واحملاكمة مايةواحل الوقاية
 بشأن املعلومات فراتو وعدم اخلطة تنفيذ عدم إزاء اللجنة يساور القلق أنغري  .االجتار  ذلكيف مبا ،عليهم اجلنسي

 .األطفال بيع

لطرف بأن تركز جهودها من أجـل مكافحـة بيـع    توصيتها السابقة للدولة ابإحلاح وتكرر اللجنة     - ٨٩
 : وأن تقوم جبملة أمور، منها هبماألطفال واالجتار

 كفالة عدم جترمي األطفال ضحايا البيع واالجتار؛  )أ(  

 مع اجملتمع احمللي، واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة، وشـركاء     القائمة تعزيز الشراكات   )ب(  
 جتماعي مناسبة لألطفال ضحايا االجتار؛االدماج اإلتعايف وإعادة للبرامج التنمية الدولية لتوفري خدمات و

إجراء دراسة معمقة عن االجتار باألطفال بغية تقييم نطاقه وأسبابه اجلذرية والـتمكني مـن                 )ج(  
 إجراء رصد فعال، واعتماد تدابري ملنعه ومكافحته والقضاء عليه؛



CRC/C/BGD/CO/4 
Page 23 

، وحتـسني    املعنية الوزارات واملنظمات الوطنية والدولية   تبادل املعلومات واخلربات فيما بني        )د(  
فصلة حسب السن واجلنس واالنتماء العرقي واالجتماعي االقتـصادي،         املفر وموثوقية البيانات،    اتنسيق وتو 

 األطفال الذين يتعرضون للبيع واالجتار داخل الدولة الطرف أو البلدان اجملاورة؛ب املتعلقة

لى بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه         النظر يف التصديق ع     )ه(  
 عليه املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛ واملعاقبة

 منظمة العمل الدولية ومكتب األمم املتحدة املعـين    هااملساعدة التقنية من جهات من    التماس    )و(  
  .ليونيسيفباملخدرات واجلرمية وا

  اهلاتفية املساعدةخط 

إقامة  ،الطرف الدولة داخل حالياً فرةااملتو واملوارد التكنولوجياتمن املمكن، بفضل     أن اللجنة تالحظ  - ٩٠
 وال جمانياً، ليس اهلاتفية للمساعدة احلايل اخلطألن  اللجنة يساور القلق أنغري  .األطفال ملساعدة جيد هاتفي خط
  .األطفال مجيع متناول يف وليس يومياً، أو ساعةال مدار على لّغشُي

تقوم جبملة بأن توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل خط مساعدة هاتفية يستويف املعايري الدولية، وو  - ٩١
  :أمور، منها

ش أن تصل إليه يومياً     يختصيص رقم جماين ثالثي األرقام ميكن جلميع شعب ومقاطعات بنغالد           )أ(  
 اعة؛وعلى مدار الس

 .ختصيص ما يكفي من األموال ألنشطة التوعية والتدريب وبناء القدرات  )ب(  

  األحداث قضاءإدارة 

بة للمالحظات اخلتامية السابقة، مبا فيهـا نقـل         لالستجا الطرف الدولة تبذهلا اليت اجلهود اللجنة تقدر  - ٩٢
 درجـاهتم  مبختلف القضاة تدريب دةوزيا األحداث لتنمية قدرات  مراكز وإقامةاألطفال من سجون الراشدين،     

اليت تفيـد    علوماتامل إزاء قلقها بالغ عن تعرب اللجنة أن غري. األحداث بقضاء املعنينيوموظفي إنفاذ القانون    
 سن دون أطفال على باإلعدام وباحلكم احلياة مدى بالسجن عليهم واحلكم عشرة اخلامسة سن دون أطفال بإدانة

. فقطتسع سنوات    إىل ُرفعت اجلنائية للمسؤولية القانوين السن نأ القلق مع أيضاً جنةالل وتالحظ. الثامنة عشرة 
 معاملـة  وسـوء  الراشدين سجون يف زالوا ما الذين األطفال عدد إزاء القلق اللجنة يساوروعالوة على ذلك،    

  .األحداث حماكم وجود وعدم الشرطة، لدى االحتجاز مدةو الشرطة، لدى احملتجزين األطفال

وتكرر اللجنة التأكيد على توصيتها السابقة للدولة الطرف بأن جتعل نظام قضاء األحداث متمـشياً          - ٩٣
 منها، ومع املعايري األخرى ذات الصلة، مبا فيها القواعـد           ٤٠ و ٣٩ و ٣٧متاماً مع االتفاقية، وخباصة املواد      

مبادئ (بادئ التوجيهية ملنع جنوح األحداث ، وامل)قواعد بيجني(الدنيا النموذجية إلقامة العدل بني األحداث 
، ومبادئ فيينـا التوجيهيـة      )قواعد هافانا (، وقواعد محاية األحداث احملرومني من حريتهم        )رياض التوجيهية 

املتعلق ) ٢٠٠٧(١٠املتعلقة باإلجراءات اخلاصة باألطفال يف نظام العدالة اجلنائية؛ وتعليق اللجنة العام رقم             
  :ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف جبملة أمور، منها. ضاء األحداثحبقوق الطفل يف ق
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 اجلرائم اليت يرتكبها    على عقوبة اإلعدام أو السجن مدى احلياة        فرضالضمان الفوري لعدم      )أ(  
 أشخاص دون سن الثامنة عشرة؛

دف زيادة رفعه وفقـاً   عاماً هب١٢رفع احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية إىل ما ال يقل عن             )ب(  
 قوق الطفل يف قضاء األحداث؛املتعلق حب) ٢٠٠٧(١٠ العام رقم  اللجنةتعليق يفللموصى به 

نظر يف إنشاء حماكم متخصصة لألحداث يف مجيع أحناء البلد، وتعيني قضاة مدربني لألحداث ال  )ج(  
 وتوفري التدريب للمهنيني؛

 ألطفال قبل احملاكمة؛مدة احتجاز امن  مبوجب القانون احلد  )د(  

اجلهود اليت تبذهلا لكفالة فصل األطفال احملرومني مـن احلريـة عـن الراشـدين،               مواصلة    )ه(  
 على اتصال   بقائهم بيئة آمنة ومراعية الحتياجات األطفال، و      ، على  أثناء االحتجاز لدى الشرطة    وحصوهلم،

 منتظم مع أسرهم، واستعراض قرار االحتجاز بغية سحبه؛

برامج تغيري حتجاز مثل لالبديلة التدابري السياسات عاملية ووطنية يف جمال الوقاية وتشجيع تماد اع  )و(  
 ؛ ذلك، كلما أمكن األحكام أو إسداء املشورة أو اخلدمة اجملتمعية أو وقف تنفيذالسلوك أو مراقبة السلوك

 املـساعدة   ، بتقدمي نيةاإلجراءات القانو مدة   من اإلجراءات وطوال     ة مبكر ، يف مرحلة  القيام  )ز(  
 ؛أكانوا ضحايا أم متهمنيالقانونية وغريها من أنواع املساعدة املالئمة لألطفال، سواء 

   هيئة مستقلة لرصد ظروف االحتجاز وتلقـي الـشكاوى الـواردة مـن األطفـال          إنشاء  )ح(  
 احملتجزين ومعاجلتها؛

 وتدريب الشرطة من الفريق املشترك طلب املزيد من املساعدة التقنية يف جمال قضاء األحداث  )ط(  
األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة          كتب  بني الوكاالت املعين بقضاء األحداث، الذي يشمل م       

  .واليونيسيف ومفوضية حقوق اإلنسان، واملنظمات غري احلكومية

  اجلرائم وضحايا الشهودمحاية 

حكام وأنظمة قانونية مالئمة، تلقي مجيع األطفال توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل، من خالل أ        - ٩٤
ألطفال ضحايا االعتداء، والعنـف املـرتيل، واالسـتغالل اجلنـسي           ل ا أو شهود اجلرائم، مث   /ضحايا و من  

واالقتصادي، واالختطاف، واالجتار وشهود هذه اجلرائم، احلماية اليت تنص عليها االتفاقية، وبـأن تراعـي               
حدة التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والـشهود            بالكامل مبادئ األمم املت   

 ).٢٠٠٥يوليه / متوز٢٢ املؤرخ ٢٠٠٥/٢٠املرفقة بقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي (عليها 

  اإلنسان حلقوق الدولية الصكوك علىالتصديق  - ٩

بعد على عدة صكوك دولية حلقوق اإلنسان ذات         الدولة الطرف مل تصدق      ألنتعرب اللجنة عن أسفها       - ٩٥
تنضم إليها، مبا فيها تلك اليت سبقت اإلشارة إليهـا يف هـذه             مل    أو ،حلماية حقوق الطفل   بالنسبة   أمهية حامسة 

  .املالحظات اخلتامية بشأن احلد األدىن لسن االستخدام، واالجتار بالبشر، والالجئني
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صدق على معاهدات األمم املتحدة األساسية حلقوق اإلنسان وبروتوكوالهتـا  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت  و  -٩٦
ليست بعد طرفاً فيها، وبالتحديد االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واالتفاقية               هي  اليت  

                                       فاقية مناهضة التعـذيب وغـريه مـن                  ختياري الت   اال         ربوتوكول  الالدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، و       
 والربوتوكول االختياري للعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق                          الالإنسانية أو املهينة،                   العقوبة القاسية أو                ضروب املعاملة أو

 .االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والربوتوكوالت االختيارية امللحقة بالعهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

 عة والنشراملتاب - ١٠

  املتابعة

 التوصـيات  هلذه الكامل التنفيذ لكفالة املناسبة التدابري مجيع تتخذ بأنتوصي اللجنة الدولة الطرف       - ٩٧
 بَعالـشُّ  مستوى علىاملعنية   والسلطات والوزارات ،)الربملان (األعلى الشعب جملس إىل نقلها منها بوسائل

  .بشأهنا إضافية إجراءات اختاذو مناسب بشكل فيها للنظر والبلدياتناطق وامل

  النشر

توصي اللجنة بأن يوضع التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثالث والرابع والردود اخلطية املقدمة من   - ٩٨
اليت اعتمدهتا رهن إشـارة عامـة اجلمهـور،         ) املالحظات اخلتامية (الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة      

وعات الشباب، واألطفال على نطاق واسع بغية إثارة النقاش وزيادة الـوعي            ومنظمات اجملتمع املدين، وجمم   
  .وتوصي عالوة على ذلك بإدراج الترمجة إىل لغات األقليات يف جهود النشر. باالتفاقية وتنفيذها ورصدها

  املقبلالتقرير  - ١١

. ٢٠١٢أكتوبر  /ن األول  تشري ٢٠تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي التقرير الدوري اخلامس حبلول             - ٩٩
 عـن تنفيـذ   وينبغي أن يشتمل على معلومات) CRC/B/118انظر ( صفحة  ١٢٠وينبغي أال يتجاوز هذا التقرير      

بإشـراك  واألطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحيـة          املتعلقني ببيع    ني االختياري لنيالربوتوكو
  .األطفال يف الرتاعات املسلحة

ـ             وتدع  - ١٠٠ ة األساسـية   و اللجنة الدولة الطرف أيضاً إىل تقدمي وثيقة أساسية حمّدثة وفقاً ملتطلبات الوثيق
املبادئ التوجيهية املنسقة إلعداد التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، مبا           املشتركة الواردة يف    

، اليت أقرها االجتماع    ة ملعاهدات بعينها  حدة ووثائق خاص  يف ذلك املبادئ التوجيهية لتقدمي وثيقة أساسية مو       
 ٢٠٠٦يونيـه  /اخلامس املشترك بني اللجان للهيئات املنشأة مبعاهدات حقوق اإلنسان الذي ُعقد يف حزيران      

(HRI/MC/2006/3). 

 -  -  -  -  -  

 


